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voorwoord

Het vak interim management is niet meer weg te denken uit de huidige Nederlandse economie. Vanaf de
jaren zeventig ontstond de rol van crisismanager die hulp bood in de verandering van een producteconomie naar een markteconomie. De crisismanager bestaat nog steeds, maar het vakgebied is zich
steeds meer gaan bewegen naar verandermanagement dat zich begeeft op velerlei gebieden als inkoop,
beleid, juridische zaken, marketing of personeelszaken. De interim manager wordt over het algemeen
gezien als een ‘vrije’ directeur die tijdelijk orde op zaken stelt. In de huidige tijd van reorganisaties,
afslanking en overnames is een dergelijke functie meer dan ooit van belang.
Vanaf de tweede helft van 2008 onderzoeken wij actief hoe de vraagverwachting van interim managers zich in de
Nederlandse markt ontwikkelt. Hoe ziet de huidige interim manager zijn rol nu en in de toekomst? Verandert de aard
van de ‘vrije’ leidinggevende functies? Verwachten wij een toename aan interim managers of raakt de rol langzamerhand uitgespeeld?
Dit rapport bevat de resultaten van een derde peiling (Interim Index) die in oktober 2009 heeft plaatsgevonden.
Wij hebben opnieuw de 2800 bij ons ingeschreven interim managers gevraagd deel te nemen. Daarnaast zijn ruim
800 opdrachtgevers benaderd. De resultaten liggen voor u en zijn voorzien van een uitgebreide beschouwing die wij
hebben op het vakgebied. De vorige twee onderzoeken zijn ingegaan op de aanbodzijde (interim managers). Nieuw in
dit rapport is dat wij ook opdrachtgevers hebben benaderd. Zij bepalen namelijk hoe de vraag zich ontwikkelt en welke
functies het meest benodigd zijn. Inzicht in de vraagzijde is uniek en geeft u als opdrachtgever óf interim manager de
kans om in te spelen op de reflectie die wij over de uitkomsten van het onderzoek geven.
Ons onderzoek, afgezet tegen de vorige peilingen, levert veel nieuwe feiten en inzichten op. Het levert ook praktische
handvatten: indexcijfers per markt, cijfers over de rol van de interim manager en de combinatie ervan.
Wij zijn bijzonder verheugd dat wij op de intellectuele ondersteuning van de heer prof. dr. mr. Leo Witvliet mogen
rekenen. Leo Witvliet is leerstoelhouder Interim Management aan de Nyenrode Business Universiteit.
Per 1 augustus 2009 is de leerstoel Interim Management ingesteld en gelijktijdig is het Europees Instituut Interim
Management (EIIM) opgericht. Wij zijn blij met deze ontwikkeling. Ook zijn wij van mening dat het vak interim management zich verder kan ontwikkelen door een intensieve samenwerking tussen veld, wetenschap en opleidingsinstituten.
De samenwerking met EIIM beperkt zich niet tot dit onderzoek. Wij zullen gezamenlijk in een groeiende behoefte naar
inzicht in het vak voorzien voor zowel opdrachtgevers als interim managers. Dit stelt ons in staat het vakgebied verder
te professionaliseren.
Dit Interim Index onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Atos Interim Management. Het EIIM
treedt daarbij op als adviseur en wordt in de gelegenheid gesteld op de resultaten te reflecteren. Binnen het onderzoeksprogramma van het EIIM naar de ontwikkelingen aan de vraagzijde van de markt zal ons onderzoek een belangrijke rol gaan vervullen. Naast een literatuuronderzoek verricht het EIIM momenteel breed kwalitatief onderzoek onder
opdrachtgevers naar trends en verwachtingen. Een longitudinaal onderzoeksmodel (per halfjaar gemeten en gedurende
meerdere jaren) geeft inzicht in hoe opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen verschillende sectoren denken over de
rol van interim management. Wij wijzen u graag op de uitkomsten van dat onderzoek.
Wij danken ook Arjan van den Born voor zijn waardevolle bijdrage. De respondenten zijn wij bijzonder dankbaar voor
het delen van hun inzichten op het bijzondere vak van interim management.
Piet Hein de Sonnaville
Director Atos Interim Management
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Managementsamenvatting

De verwachtingen over de ontwikkelingen van de
arbeidsmarkt en de rol van de interim manager
daarbinnen zijn in dit derde Interim Index onderzoek
uitvoerig onderzocht. Ruim zevenhonderd interim
managers en ruim vijfhonderd opdrachtgevers gaven
ons inzichten die wij hebben vertaald in de nieuwste
Interim Index. De conclusies zijn in samenwerking met
Nyenrode Business Universiteit vertaald naar grofweg
vijf hoofdlijnen.
De eerste ontwikkeling die wij zien, is de verschillende
wijze waarop opdrachtgevers en interim managers
aankijken tegen het vak interim management. Waar de
meningen minder uiteenlopen is rondom de verwachting
van de vraag. Over de ontwikkeling van het tarief van
interim managers en project- en programmamanagers
zijn de meningen ook verdeeld. Opdrachtgevers zijn
hierover somberder dan interim managers, vooral in
grote organisaties.
Wel zien zij dat het aantal projecten dat gestart wordt,
dikwijls een indicator voor de ontwikkeling van een
organisatie, in 30% van de gevallen stijgt. Klaarblijkelijk
verwacht men de projecten met eigen mensen te
kunnen invullen.
Verschillen zien wij ook ten aanzien van verwachtingen
over de ander: de opdrachtgever zoekt een interim
manager met daadkracht, de laatste verwacht een
opdrachtgever die loyaliteit uitstraalt.
Opdrachtgevers selecteren bovendien steeds vaker
externen die kunnen aantonen dat zij maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO). In sommige marktsegmenten is het percentage opdrachtgevers dat een
dergelijk ‘keurstempel’ verwacht zelfs 60%. Dit vertelt
ons dat maatschappelijk verantwoord ondernemen niet
meer een hype is, maar in alle lagen van de economie in
belang toeneemt. Dat interim managers in toenemende
mate op hun MVO-kwaliteiten worden geselecteerd,
doet ons vragen wat deze kwaliteiten dan zijn en hoe wij
dit in de toekomst kunnen certificeren.
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Het aantal externen in een organisatie hangt sterk af van
de grootte van de organisatie. Deze relatie wordt in dit
onderzoek aangetoond: hoe groter, hoe meer externen,
in aantal en in percentages (!). Daar waar veel gewerkt
wordt met interim managers kan verwacht worden dat
er ook een beleid is met betrekking tot de inhuur van
externen. 30% van de organisaties zegt echter geen beleid te hebben met betrekking tot inhuur van externen.
In de zorgsector is dit bijna 50%. Hier zitten organisaties
tussen die soms uit meer dan 20% externen bestaan.
Grote organisaties selecteren ook minder op competenties, maar meer op prijs, zo blijkt. De overheid blijkt
dit, ten opzichte van andere organisaties, nog meer te
doen. Maar ook: hoe meer externen in dienst, hoe
minder naar de persoonlijke klik wordt gekeken.
Een interessante uitkomst is bovendien de visie van
opdrachtgevers op het vak interim management als
alternatief voor de eigen functie. Wij zagen dat een
belangrijk deel van de opdrachtgevers twijfelt over de
toekomst in de eigen -vaste- functie. Maar liefst 26%
geeft aan voor zichzelf te willen starten als interim
manager en 14% weet het nog niet. Dat slechts iets
meer dan de helft van de opdrachtgevers in de toekomst blijft kiezen voor de vaste positie, is opmerkelijk.
Het gebruik van internet bij het vinden van opdrachtgevers of interim managers is bijzonder laag. Slechts 2%
van de opdrachtgevers gebruikt internet in de zoektocht
naar een passende kandidaat. Wij zien dat er veel meer
gebruik wordt gemaakt van het eigen netwerk.
Ook interim managers maken van internet amper
gebruik en zoeken binnen het eigen netwerk naar
nieuwe opdrachten. Opdrachtgevers zien risico’s als het
gaat om het inhuren van interim managers. Met name
kennisverlies bij vertrek en onvoldoende resultaat na
afloop van de opdracht scoren hoog. Wel is zeer opvallend dat opdrachtgevers nauwelijks risico’s zien indien
de interim mangager via een bureau wordt ingezet.

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de
ontwikkeling van de vraag naar interim managers en
de rol die zij vervullen. In tegenstelling tot onze eerdere
onderzoeken, is in dit onderzoek naast de aanbodzijde
(interim managers), ook de vraagzijde (opdrachtgevers)
onderzocht. De meting is gehouden onder een representatieve groep interim managers die gemiddeld ruim
10 jaar als zelfstandig interim manager werkzaam is en
ingeschreven bij Atos Interim Management. Daarnaast
heeft de VCV Kring Interim Management van Nyenrode
Business Universiteit geparticipeerd in het onderzoek.
Het onderzoek onder opdrachtgevers heeft plaats
gevonden onder (eind)verantwoordelijken van (delen)
van organisaties. De omvang van de organisatie is
begrensd. Bedrijven met een omvang van minder dan
100 werknemers zijn niet meegenomen in deze peiling.

De bij Atos Interim Management ingeschreven interim
managers zijn in alle branches en sectoren werkzaam
als lijnmanager / bestuurder (CEO, CFO, business unit
managers, afdelingsmanagers), specialistisch manager
(HR, finance, IT), project- of programmadirecteur /
-manager en als interim professional in specialistische of
raadgevende rollen, zonder direct leidinggevende taken.
De economische waarde van deze markt wordt geschat
op 3 à 4,5 miljard euro. Onder de interim managers
heeft 60% een wetenschappelijke opleiding genoten, de
overige 40% HBO, of gelijkwaardig hieraan. Circa 90%
is man. De helft van de populatie is 50+ en heeft een
carrière als manager in loondienst achter de rug. Ruim
50% is 10 jaar of langer interim manager. Woonachtig in
de Randstad is 63%.

De vragenlijst is onder circa 4.000 interim managers en
opdrachtgevers in de periode september-oktober 2009
verspreid. Het onderzoek is gevalideerd door het
Atos Consulting Trends Institute, onderdeel van Atos
Consulting en door het Europees Instituut Interim
Management van Nyenrode Business Universiteit.

Definities

724 interim managers hebben de vragenlijst volledig
ingevuld. Het aantal respondenten vanuit opdrachtgevers bedroeg 507. De vragen zijn gericht op de marktverwachtingen voor 2010, bezien enerzijds vanuit de
interim manager en anderzijds vanuit de opdrachtgever.
Voor de interim managers zijn de vragen toegespitst op
maximaal twee marktsegmenten waar de respondent
ervaring in heeft.

Wij hanteren dezelfde definities ten opzichte van onze
eerdere onderzoeken die door het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid zijn becijferd. Volgens de
peilingen zijn er circa 250.000 Zelfstandigen Zonder
Personeel (ZZP) die als ondernemer hun inkomen
verwerven door het ‘verkopen van eigen arbeid’.
De economische waarde hiervan wordt becijferd op
19 miljard euro per jaar. Alleen al in 2008 waren er
107.000 startende ondernemers, waarvan het overgrote
deel ZZP-er is. Binnen dit contingent ZZP-ers vormen
de interim managers een groep van 15.000 à 20.000
individuen die grosso modo voldoen aan de volgende
kenmerken:
> Academisch of HBO-geschoold.
> Tussen 30 en 60 jaar en met meer dan 10 jaar werkervaring, waarvan een groot deel een managementrol
(lijn-, staf- of projectmanagement) vervult.
> Een dominantie positie wordt door de man inge
nomen. Wij zien echter vanuit onze praktijk dat ook
vrouwen steeds vaker de complexere opdrachten
verwerven en succesvol uitvoeren.
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onderzoeksresultaten:
interiM Managers
4.1 De rOL VAn De interim mAnAger

In de vragenlijst die is verspreid onder interim managers
is aandacht besteed aan de huidige functie waarin zij
werkzaam zijn, de verwachtingen die zij hebben over het
aanbod van interim management functies en de ontwikkeling van de inhoudelijke rollen van de interim manager.
Bovendien is gevraagd naar de tariefsontwikkeling van
de interim manager en hoe de interim manager verwacht in de toekomst opdrachten te kunnen verkrijgen.

Wij vroegen interim managers naar hun huidige positie
in de interim markt. Zijn zij werkzaam als algemeen
manager of leidinggevende, functionele manager
(binnen HR, finance, IT, etc.), project- of programmamanager of als expert c.q. consultant? (Figuur 1).

figuur 1: rollen interim manager
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4.2 OntWiKKeLing VAn De VrAAg

Op totaalniveau zijn de verschuivingen weliswaar klein,
maar opvallend. De rol van de ‘algemeen manager’ laat
een stijging zien ten opzichte van de andere drie inzetgebieden. Deze rol gaat ten koste van projectmanagers.
Deze verschuiving wordt met name voorzien door interim managers werkzaam in de marktgebieden financiële
dienstverlening en overheid. Het ‘marktaandeel’ van de
algemeen manager is het hoogst in de overheid: ruim
40%. Voorts is de expert/consultant een vrij constante,
maar relatief kleine rol. De respondenten blijven dus
overwegend ingezet worden in een leidinggevende
functie, waarbij aan hen gerapporteerd wordt.

Wij vroegen de respondenten aan te geven hoe zij
verwachten dat de vraag naar interim management
zich in het komende halfjaar jaar ontwikkelt (Figuur 2).
Volgens de respondenten daalt de vraag met ongeveer 5,5%. De daling is het grootst bij overbruggingsmanagement en project- / programmamanagement.
Interim managers zonder opdracht zijn negatiever
over de vraagontwikkeling dan interim managers met
opdracht.
Daar het beeld niet bijzonder afwijkt tussen de eerste
en de tweede de peiling van eind 2008 respectievelijk
het tweede kwartaal van 2009, laten wij hier alleen de
uitkomsten zien van het tweede kwartaal 2009.

figuur 2: Ontwikkeling van de vraag 2009 / 2010
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figuur 3: Ontwikkeling van de project- en programmamanagementfunctie
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In het afgelopen halfjaar is het beeld op totaalniveau
beduidend minder negatief. Daar bijna 60% een daling
verwachtte, is er zes maanden later meer optimisme:
zo’n 45% verwacht nu een daling in de vraag naar interim management. Voorts voorziet bijna 20% een stijging
van de vraag, een stijging ten opzichte van de vorige
peiling. De overheid lijkt achter te blijven in deze verwachtingen. Deze markt verslechtert zelfs ten opzichte
van de eerdere peilingen. De financiële sector staat er
opvallend minder slecht voor: zagen wij een halfjaar jaar
geleden dat ruim 70% een teruggang in de vraag verwachtte, nu zien wij dat dit percentage onder de 45%
is. Analoog scoort de industie / diensten / retail sector.
De interim managers in de zorgsector zijn, evenals een
halfjaar geleden, het meest positief over de ontwikkeling
van de vraag.
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70%

4.3 OntWiKKeLing VAn De VrAAg nAAr
De Drie te OnDerscheiDen rOLLen
Het beeld van de interim manager als typische puinruimer die in korte tijd een organisatie (weer) levensvatbaar
kan krijgen of anderszins met vrij drastische maatregelen haar behoedt voor ondergang, is een beeld uit het
verleden. Interim managers worden ingezet op velerlei
gebieden en om velerlei redenen. In dit onderzoek
onderscheiden wij drie rollen:
> De interim manager als leider van een project of programma, die daarmee tijdelijk wordt toegevoegd aan
een organisatie (project- / programmamanagement).
> De interim manager die tijdelijk een vacante positie
vervult ter overbrugging van de komst van een
(nieuwe) permanente bezetting (algemeen management / functioneel management / expert).

figuur 4: Ontwikkeling van de overbruggingsmanagementfunctie
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> De interim manager die klassiek als changeof crisismanager wordt ingezet (algemeen
management / functioneel management / expert).
Wij vroegen de respondenten naar de verwachte verandering in deze drie rollen voor het komende halfjaar
in het marktsegment waarin zij werkzaam zijn. Alle
profielen zien een dalende vraag en verwachten dalende
tarieven. Project- / programmanagers en experts / consultants zien opdrachten het meest uitgesteld worden.
Ruim 30% voorziet een stijging van de vraag naar project- en programmamanagement (Figuur 3). De kans dat
deze vraag komt uit de financiële dienstverlening, zorg
of utilities, telecom & OV, lijkt het grootst. Respondenten
zien met name binnen de financiële sector een forse
verandering. Voorzag een halfjaar geleden ruim 70%

een teruggang, nu voorziet ruim 60% een toename in
de vraag naar project- en programmamanagers. Haaks
op dit beeld staat de overheid: hier wordt een verdere
daling van de vraag naar project- en programmamanagers voorzien. Feitelijk is de overheid de enige sector
waar een stijging van de vraaguitval wordt voorzien.
Zorg scoort positiever, bijna 40% voorziet stijging van de
vraag, 35% weet het niet en 25% verwacht een daling.
Overbruggingsmanagement is afhankelijk van het type
inzet van de interim manager. Met name bij functioneel
management is de noodzaak groot om een functie
tijdelijk te vervullen (Figuur 4). ‘De winkel moet draaiende
blijven’. Bij general management is dat beeld genuanceerder en kunnen taken tijdelijk aan anderen worden
toebedeeld. De verandering in de vraag naar overbruggingsmanagement verschuift in de perceptie van
9

de interim manager niet bijzonder: ruim 40% voorziet
afname. Dat is ten opzichte van de eerdere peilingen
minder somber, maar niet significant. De overheid, ook
hier, verslechtert. De financiële dienstverlening blijft
terughoudend, maar minder dan een halfjaar geleden.

de respondenten. Dit beeld van de markt is gunstiger dan
vorig jaar en ook ten opzichte van het 2e kwartaal 2009.

Het beeld van de vraag naar change- en crisismanagement blijft gunstig en stijgt zelfs iets ten opzichte van
het verleden (Figuur 5). Ruim 50% van de respondenten
verwacht een (forse) groei van de change- en crisismanager, waarbij de industrie de kroon spant. Van de in deze
sector werkzame interim managers, verwacht ruim 50%
een behoorlijke groei. Ook in een relatief rustige sector
zoals de overheid verwacht nog meer dan 30% een toename van de vraag. Dat de vraag in de zorg zal blijven en
zelfs stijgt, is ook de mening van meer dan de helft van

Wij vroegen de respondenten of hun huidige of laatste
opdrachtgever grotere projecten staakt of uitstelt
(Figuur 6).
Wederom zijn de verwachtingen voor de financiële sector het meest somber. Het beeld is na een halfjaar niet
veranderd. Voor de zorgsector zijn de conclusies totaal
anders. Het grootste deel van de interim managers in de
zorgsector verwacht dat projecten waarschijnlijk niet of
zeker niet worden uitgesteld. Het beeld ten aanzien van
uitstel van projecten binnen de overheid is beduidend
somberder geworden.

4.4 UitsteL VAn prOJecten

figuur 5: Ontwikkeling van de crisis- en changemanagementfunctie
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4.5 inZet en tArief

managers met een opdracht zijn jonger, maar hebben
voor de leeftijd relatief veel ervaring. Ouderen komen
moeilijker aan een opdracht. Er zijn geen sectorkenmerken (financiële dienstverlening, etc.) of profielkenmerken
(algemeen manager, etc.) die bepalen of interim managers een opdracht hebben of niet.

Inzet
De omzet die een interim manager realiseert, is afhankelijk van het gemiddelde dag-/uurtarief en van zijn inzet in
dagen per week. Een interim manager is een zelfstandig
gevestigde ondernemer die zijn eigen arbeid verkoopt.
Zijn inkomen heeft dan ook een directe relatie met zijn
tarief en zijn gemiddelde inzet, in dagen per week. Vaak
heeft de interim manager een opdracht voor 3 of 4
dagen per week. De huidige gemiddelde inzet bedraagt
volgens dit onderzoek 3,50 - 3,75 dagen per week. Eén
op de zeven interim managers heeft een opdacht van
5 dagen per week. De leegloopperiode tussen twee
opdrachten zien wij stijgen. Interim managers zonder
opdracht verwachten vaker dat opdrachten worden gestopt, dan interim managers met een opdracht. Interim

Tarief
Het tarief is afhankelijk van vraag en aanbod, de sector
waarin geacteerd wordt, de zwaarte van de functie en
de functionele vaardigheid van betrokkene.
Een opvallend beeld komt naar voren uit het huidige
onderzoek. Wij zien dat de tariefsverwachtingen per
sector fors verschillen en bovendien sterk afwijken van
de laatste peiling (Figuur 7). Voornamelijk voor de sector
utilities, telecom & OV is de verschuiving zeer opval-

figuur 6: Uitstel van projecten
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figuur 7: tariefsontwikkeling
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lend: ging bijna 70% van de respondenten een halfjaar
geleden nog uit van een daling van de tarieven, nu is
dat percentage minder dan 30%. Het aantal respondenten dat een verlaging van het tarief verwacht van meer
dan 20% daalt over de gehele linie. Verder is evident
dat een zeer laag percentage een verhoging van het
tarief verwacht. Interim managers zonder opdracht zijn
negatiever over de ontwikkeling van de tarieven dan interim managers met opdracht. De tarieven van vrouwen
blijven op hetzelfde niveau als die van mannen. Dit komt
niet door de sector, want juist in de zorg staan de tarieven van vrouwen meer onder druk dan die van mannen.
In alle andere sectoren (de ‘mannelijke’ sectoren) staan
de tarieven van mannen onder druk en die van vrouwen
niet.
Grote verschuivingen zijn ook te zien bij de inzetontwikkeling van interim managers (Figuur 8). Het totaalbeeld is beduidend beter dan de peiling in het tweede
kwartaal van 2009. Ook zijn de marktverschillen veel
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minder groot. De verschuiving is het grootst in de
utilities, telecom & OV sector. Het overgrote deel van de
ondervraagde interim managers verwacht een gelijke
inzet, daar waar een halfjaar geleden nog 50% aangaf
rekening te houden met een lagere inzet. Redelijk stabiel
zijn de verwachtingen ten aanzien van de inzet bij de
overheid.

4.6 OpDrAchtVerKriJging
Er zijn grosso modo drie manieren waarop de interim
manager aan zijn opdrachten komt. Hij kan via zijn eigen
netwerk in contact gebracht worden met een mogelijke opdrachtgever, hij kan benaderd worden door een
interim management bureau of een andere intermediair
die tegen een vergoeding de inzet van de interim manager regelt, en als laatste is er sinds een aantal jaren
de mogelijkheid om via diverse websites het aanbod te
matchen met de vraag.

figuur 8: Ontwikkeling van de inzet
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Wij vroegen de respondenten naar de belangrijkste
kanalen die zij gebruiken om nieuwe opdrachten te verwerven (Figuur 9). Wat opvalt, is dat internet nog steeds
nauwelijks een rol van betekenis speelt bij de acquisitie
van opdrachten. Ondanks de forse investeringen die
verschillende partijen in de afgelopen jaren in dit
medium hebben gedaan, is het gebruik ervan binnen
deze groep van interim managers nihil. Het verkrijgen
van opdrachten beperkt zich tot het eigen netwerk en
het intermediair. Daarnaast is de rol die bureaus spelen
in twee markten minder groot. Klaarblijkelijk maken
interim managers in de sectoren utilities, telecom
& OV en de industrie / diensten / retail meer gebruik van
hun eigen netwerk dan interim managers in de overige
markten.

in de overheid, de zorg en de financiële sector.
Een verklaring hiervoor is dat deze sectoren vaak met
mantels werken waarbij de rol van de bureaus vaak
dominant(er) is.

Als dan bekeken wordt waar de interim manager zijn
hoop op vestigt in de markt van 2010 valt onmiddellijk
op dat alle respondenten het meest verwachten van het
eigen netwerk. De rol van een intermediair is het grootst
13

figuur 9: Opdrachtverkrijging
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4.7 OVerige ciJfers
Wij hebben de respondenten bovendien gevraagd naar
de mate waarin zij overwegen een vast dienstverband
aan te gaan. Ook hebben wij gevraagd naar de eigenschappen die zij belangrijk achten in de opdrachtgever
en of men is ingeschreven in het Register van Interim
Managers. Tot slot hebben wij de respondenten gevraagd naar de interesse in sport c.q. sportbeoefening.
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50%

Van de interim managers die aan dit onderzoek meewerkten, overweegt iets meer dan 30% in vaste dienst
te gaan. Een lichte stijging ten opzichte van eerder peilingen, maar nog steeds blijft circa 70% van de interim
managers bij de keuze om in het vakgebied te blijven.
Van de respondenten is ruim 60% ‘in opdracht’.
De overige 40% niet. Ook, zo valt te zien, is er een
stevige koppeling tussen ervaringsjaren en het zelfstandig willen blijven.

figuur 10: Vaste dienst / zelfstandig per sector
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figuur 11: Vaste dienst / zelfstandig per ervaringsjaar
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figuur 12 : eigenschappen van de opdrachtgever
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figuur 13: ingeschreven in register van interim managers
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De relatie tussen interim manager en opdrachtgever
is uniek en bijzonder. In ons onderzoek hebben wij
beiden gevraagd naar elkaars favoriete eigenschappen.
De analyse is opvallend en verschilt. Interim managers
waarderen in grote mate de integriteit van de
opdrachtgever. Maar ook diens daadkracht. Loyaliteit
als eigenschap scoort minder. Op pagina 26 ziet u
welke eigenschappen opdrachtgevers belangrijk vinden
bij het selecteren van interim managers.
Het grootste deel van de interim managers is niet
ingeschreven bij het Register van Interim Managers.
De sector utilities, telecom & OV scoort het laagst.
De interim managers uit onze steekproef zijn sportief,
het moge gezegd worden. Slechts 4% sport niet. Er
wordt gegolft, hardgelopen, getennist en gevoetbald en
ook worden veel overige sportieve activiteiten verricht.
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figuur 14 : sportbeoefening interim manager
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onderzoeksresultaten:
opdracHtgevers
figuur 15 : respondenten per sector
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figuur 16 : Omvang organisatie
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figuur 17 : Aanwezigheid beleid rondom inhuur
per grootte van de organisatie
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figuur 18 : Aanwezigheid beleid rondom inhuur
per sector
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Ruim 500 opdrachtgevers hebben aan ons onderzoek
meegedaan. Wij hebben hen eerst gevraagd naar de
kenmerken van de organisatie waar zij werkzaam zijn.
Vervolgens hebben wij hen gevraagd naar het aantal
externe professionals dat zij in dienst hebben en hoe
de vraag naar deze externen zich per functiegroep
ontwikkelt.

5.2 OntWiKKeLing VAn De VrAAg

5.1 BeDriJfsKenmerKen OpDrAchtgeVers

Op de vraag of er beleid is rondom de inhuur van externen antwoordt ruim 70% van de respondenten ‘ja’
(Figuur 17). Naarmate de omvang van de organisatie
stijgt, neemt dit percentage toe. Opvallend is dat van
kleinere organisaties vermeld wordt dat in meer dan
50% van de gevallen beleid is ontwikkeld, terwijl bij
organisaties groter dan 2.000 werknemers 10% dit niet
heeft gedaan.

Het grootste deel van de respondenten onder opdrachtgevers is afkomstig uit de industrie / diensten / retail
sector, in aantallen bedrijven eveneens de grootste
sector in Nederland. De organisaties die aan ons onderzoek meededen, zijn allen groter dan 100 medewerkers
(Figuur 15 en 16).

Het inhuren van externe professionals c.q. interim
managers heeft in dit onderzoek betrekking op functies
vanaf het niveau van project- en programmamanager
(inzet van externen op individuele basis, inclusief adviseurs). Uitzendkrachten en uitbestede diensten worden
in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.
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figuur 19: percentage externen binnen de organisatie
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figuur 20: Aantal externen verdeeld naar sector
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De overheid scoort het hoogste daar waar het gaat om
de aanwezigheid van beleid rondom het inhuren van
externen (Figuur 18). De respondenten uit de zorgsector
geven aan in 54% van de gevallen geen beleid hieromtrent te hebben.
Wij vroegen de respondenten naar het percentage
externe professionals in de eigen organisatie.
Twee voor zich sprekende schema’s die het verdienen
nader beschouwd te worden (Figuur 19 en 20). Respondenten van organisaties groter dan 1.000 medewerkers
geven aan dat hun organisatie in 1/5 van de gevallen
bestaat uit meer dan 10% externen. Bij organisaties
met meer dan 2.000 medewerkers bedraagt in bijna
10% van de situaties het aantal externen 15% of meer.
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Kleinere organisaties kennen – in percentages – minder
ingehuurde externen. Grofweg kan gesteld worden dat
het percentage ingehuurde externen stijgt naarmate de
omvang van de organisatie toeneemt.
De verschillen per sector zijn fors. De financiële dienstverlening en utilities, telecom & OV zijn grootverbruikers
ofwel ‘verslaafden’ in de terminologie van Leo Witvliet.
Het segment industrie / diensten / retail kent een kleiner
aantal externen. De overheid heeft gemiddeld genomen
iets meer externen dan het geheel, maar niet noemenswaardig.

figuur 21: Verwachte ontwikkeling van de vraag naar interim managers per sector

Grand Total
Antw. Interim Manager
Financiële
dienstverlening
Antw. Interim Manager
Industrie/
diensten/retail
Antw. Interim Manager
Overheid
Antw. Interim Manager
Utilities, telecom & OV
Antw. Interim Manager
Zorg
Antw. Interim Manager
0%

10%

20%

30%

40%

50%

■ Daling -30% en -15% ■ Daling -15% en -5%
■ Stijging 5% en 15%

60%

70%

80%

90%

100%

■ Neutraal -5% en +5%

■ Stijging 15% en 30%

5.3 OntWiKKeLing VAn De VrAAg nAAr
De Drie te OnDerscheiDen rOLLen
Wij vroegen opdrachtgevers naar de ontwikkeling van
de vraag naar interim managers binnen de organisatie
voor het komende halfjaar (Figuur 21). Na een overzicht
per sector volgen de uitkomsten per functiegebied.
Respondenten verwachten in 96% van de gevallen een
teruggang (34%) of stabilisatie van de vraag naar interim
management. In slechts 4% verwacht men een stijging
van 5% tot 15% van de vraag. Geen van de respondenten verwacht een toename van de vraag.
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figuur 22: Ontwikkeling vraag naar project- / programmamanagement
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Het beeld in de vraagontwikkeling van project- en
programmamanagement is minder ongunstig, bezien
door de ogen van de door ons benaderde opdrachtgevers (Figuur 22). De ontwikkelingen in de marktsegmenten verschillen, ook hier. In de zorgsector zegt
90% een stabilisatie van de vraag te verwachten, terwijl
in de financiële sector meer dan 30% een stijging van
de vraag verwacht. In het segment utilities, telecom
& OV verwacht zelfs 10% van de organisaties dat er een
stijging van de vraag van tussen de 15 en 30% te zien
zal zijn.
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figuur 23: Ontwikkeling vraag naar overbruggingsmanagement
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De ontwikkeling van de vraag naar overbruggingsmanagement is minder voorspoedig. Maar 10%
verwacht toename van de vraag. De financiële dienstverlening voorziet de grootste teruggang van de vraag,
bijna 40% geeft dit aan.
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figuur 24: Ontwikkeling vraag naar crisis- en changemanagement
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In de ontwikkeling van de vraag naar change- en crisismanagement voorziet gemiddeld 10% van de opdrachtgevers een stijging (Figuur 24). De grootste daling wordt
verwacht in de financiële sector (circa 40%).
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figuur 25: tariefsontwikkeling
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5.4 inZet en tArief
Over het geheel voorzien de meeste respondenten een
daling van de tarieven met als koploper het segment
utilities, telecom & OV. Bijna 80% van hen denkt dat de
tarieven zullen dalen. Ruim 40% van de opdrachtgevers
uit de industrie / diensten / retail verwacht een stabilisatie of stijging van de tarieven.
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figuur 26: Verwachting aantal projecten
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figuur 27: Belang van mVO volgens opdrachtgevers
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5.5 OpDrAchtVerstreKKing
Het beeld van het aantal projecten dat wordt uitgevoerd
is vrij gelijkmatig en vertoont een redelijke spreiding: de
meeste respondenten voorzien een stabilisatie (Figuur
26). Daling en stijgingscijfers liggen vrijwel op eenzelfde
niveau, met uitzondering van de zorgsector. Daar voorziet men in bijna 40% van de organisaties een stijging
van het aantal projecten. Deze cijfers wijken overigens
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niet heel veel af ten opzichte van de antwoorden die
interim managers gaven op dezelfde vraag.

5.6 OVerige ciJfers
Door ons is de maatschappelijke interim manager gedefinieerd als iemand die handelt volgens maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO) begrippen en normen.

figuur 28: risico’s bij het inhuren van interim managers
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figuur 29 : Kanalen om interim manager te vinden
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In alle sectoren wordt een maatschappelijk verantwoorde interim manager belangrijk gevonden. Opvallend is
dat twee segmenten dit belangrijk vinden en zelfs een
voorwaarde om binnen te komen: overheid en financiële
dienstverlening. De percentages zijn hoog: 70 tot 80%
van hen geeft dit aan (Figuur 27).
Zijn er risico’s verbonden aan het inhuren van een
interim manager?, vroegen wij de opdrachtgevers
(Figuur 28). Een kleine 10% ziet geen risico’s. In de
overheid geeft maar liefst 85% aan risico’s te zien,
waarbij kennisverlies bij vertrek als grootste risico wordt
gezien. Frauderende interim managers wordt als geen
risico gezien door de respondenten uit de meeste
segmenten. Doorgroei als risicofactor wordt sectoraal
anders ervaren. Opdrachtgevers in de sector utilities,
telecom & OV vinden kennisverlies in vergelijking tot
andere sectoren een minder risico. Het risico van inhuur
is sterk gerelateerd aan de kanaalkeuze. Gaat de inhuur
via een bureau, dan ziet de opdrachtgever nauwelijks risico’s. Hoe anders is dit als de externe komt via inkoop,
preferred suppliers of het eigen netwerk: men ziet het
risico (fors) stijgen. Googelende opdrachtgevers zien
fraude als een belangrijk risico.
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Opdrachtgevers kijken in de meeste gevallen in het eigen
netwerk van interim managers en bij bureaus (Figuur 29).
Dit beeld verschilt overigens wel van segment tot segment. Ook hier, opvallend, is de geringe rol die internet
speelt. Bij de vraag of men veranderingen voorziet in de
wijze hoe een interim manager wordt gevonden zijn niet
veel veranderingen te zien: bijna 90% van de respondenten voorziet geen grote veranderingen.

figuur 30 : eigenschappen interim manager
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Welke eigenschappen dient een interim manager
volgens u te hebben (Figuur 30 en 31)? Deze vraag
hebben wij eerder (zie vorig hoofdstuk) gesteld aan de
interim manager en nu ook aan diens opdrachtgever.
Daadkracht verwacht de opdrachtgever van de interim
manager (30%). Integriteit scoort, in tegenstelling tot
wat een interim manager belangrijk vindt van de opdrachtgever, nu niet het hoogst. De opdrachtgever verwacht eenzelfde percentage gedrevenheid als de interim
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figuur 31: Vergelijking belangrijke eigenschappen volgens interim manager en opdrachtgever
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figuur 32 : selectie interim manager
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manager dit verwacht van zijn opdrachtgever. Verder
verwacht de opdrachtgever van de interim manager
weinig humor, andersom is dat percentage hoger.
De opdrachtgever selecteert overduidelijk op competenties en inhoudelijke expertise (Figuur 32). Prijs is in
15% van de situaties een selectiecriterium. Referenties
komen er bekaaid af: minder dan 10% acht dit het
belangrijkste criterium.
Grote organisaties selecteren meer op prijs. Organisaties die gebruik maken van preferred suppliers doen dit
eveneens. Ook wanneer via de HRM manager wordt
geselecteerd, is prijs het belangrijkste selectiecriterium.
In de zorgsector selecteert men meer op competenties,
bij de overheid juist minder. Wij zien ook: hoe groter de
organisatie, hoe minder op competenties wordt geselecteerd. En: hoe meer externen aanwezig in de organisatie, hoe minder naar persoonlijke klik wordt gekeken.
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figuur 33: sportbeoefening opdrachtgevers per sector
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Doet de opdrachtgever in zijn vrije tijd aan sport en zo
ja, welke sport beoefent hij?
Ook deze vraag hebben wij eerder teruggezien bij de
interim manager. De opdrachtgever is minder met sport
bezig dan de interim manager (Figuur 33). Golf springt
er tussenuit als opvallende afwijking. De kans dat de
opdrachtgever de interim manager op de golfbaan treft,
is niet heel groot...
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70%

En verder? De opdrachtgever uit de financiële sector is
veel meer geïnteresseerd in sport dan zijn collega uit de
industrie, de utilities-opdrachtgever tennist meer terwijl
de overheidsopdrachtgever meer om voetbal geeft.

figuur 34: percentage interim managers en opdrachtgevers
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figuur 35: Overweging tot interim manager

Ten slotte: wil de opdrachtgever ooit interim manager
worden (Figuur 35)? Een kwart geeft aan dit ooit te
ambiëren, 60% zegt dit niet te overwegen.

Wil de opdrachtgever zelf interim manager worden?
Ja

Nee

Weet niet

26%

60%

14%
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Interim Indices

6.1 interim managers
Interim Index per markt
Dec 2008

April 2009

Nov 2009

97,6
93,1
93,4
95,5
91,2
94,2

83,5
82,4
86,1
87,2
80,9
83,8

79,0
83,7
84,0
88,0
81,2
82,9

Financiële sector
Industrie / diensten / retail
Overheid
Utilities, telecom & OV
Zorg
Overall totaalcijfer

Interim Index per functiegebied
Dec 2008

April 2009

Nov 2009

Algemeen manager
Expert / consultant
Functioneel manager
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)
Project- / programmamanager

94,4
89,4

83,2
79,1

82,9
81,0

95,8

86,1

84,8

93,5

83,7

81,6

Overall totaalcijfer

94,2

83,8

83,0

Interim Index financiële sector per functiegebied

Algemeen manager
Expert / consultant
Functioneel manager
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)
Project- / programmamanager
Overall totaalcijfer

Dec 2008

April 2009

Nov 2009

97,5
99,5

80,0
82,7

77,6
83,1

95,3

85,8

79,6

100,2

84,7

78,8

97,6

83,5

79,1

Interim Index industrie/diensten/retail
per functiegebied
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Dec 2008

April 2009

Nov 2009

Algemeen manager
Expert / consultant
Functioneel manager
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)
Project- / programmamanager

95,3
80,4

82,6
71,9

85,5
78,0

95,6

84,0

84,6

90,8

82,7

80,7

Overall totaalcijfer

93,1

82,4

83,7

Interim Index overheid per functiegebied
Dec 2008

April 2009

Nov 2009

Algemeen manager
Expert / consultant
Functioneel manager
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)
Project- / programmamanager

92,5
95,6

85,1
86,8

81,5
73,5

94,5

90,8

89,7

92,6

82,3

85,3

Overall totaalcijfer

93,4

86,1

84,0

Interim Index utilities/telecom & OV per functiegebied
Dec 2008

April 2009

Nov 2009

Algemeen manager
Expert / consultant
Functioneel manager
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)
Project- / programmamanager

90,6
91,7

90,3
82,8

91,4
91,0

94,4

88,3

91,3

87,8

87,9

80,4

Overall totaalcijfer

95,5

87,2

88,1

Interim Index zorg per functiegebied
Dec 2008

April 2009

Nov 2009

Algemeen manager
Expert / consultant
Functioneel manager
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)
Project- / programmamanager

88,8
94,2

78,7
72,5

78,3
100,0

96,1

84,0

79,6

85,8

85,3

82,0

Overall totaalcijfer

91,2

80,9

81,2
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6.2 opdrachtgevers
Interim Index per markt

Omvang van de organisatie
April 2009

Nov 2009

83,5
82,4
86,1
87,2
80,9
83,8

69,6
74,0
74,2
72,4
74,0
73,8

Financiële sector
Industrie / diensten / retail
Overheid
Utilities, telecom & OV
Zorg
Overall totaalcijfer

Interim Index financiële dienstverlening
naar omvang van de organisatie
Nov 2009

83,5
83,5
83,5
83,5
83,5
83,5

79,8
76,9
72,8
62,0
65,9
69,6

Interim Index overheid
naar omvang van de organisatie
< 250 medewerkers
250 - 500 medewerkers
500 - 1000 medewerkers
1000 - 2000 medewerkers
> 2000 medewerkers
Overall totaalcijfer
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Nov 2009

83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8

76,4
75,1
75,5
72,2
69,4
73,8

< 250 medewerkers
250 - 500 medewerkers
500 - 1000 medewerkers
1000 - 2000 medewerkers
> 2000 medewerkers
Overall totaalcijfer

April 2009

Nov 2009

82,4
82,4
82,4
82,4
82,4
82,4

75,4
75,9
74,5
72,1
68,2
74,0

Interim Index utilities, telecom & OV
naar omvang van de organisatie

April 2009

Nov 2009

86,1
86,1
86,1
86,1
86,1
86,1

74,3
72,5
77,7
75,0
72,9
74,2

Interim Index zorg naar omvang van de organisatie

< 250 medewerkers
250 - 500 medewerkers
500 - 1000 medewerkers
1000 - 2000 medewerkers
> 2000 medewerkers
Overall totaalcijfer

April 2009

Interim Index industrie / diensten / retail
naar omvang van de organisatie

April 2009
< 250 medewerkers
250 - 500 medewerkers
500 - 1000 medewerkers
1000 - 2000 medewerkers
> 2000 medewerkers
Overall totaalcijfer

< 250 medewerkers
250 - 500 medewerkers
500 - 1000 medewerkers
1000 - 2000 medewerkers
> 2000 medewerkers
Overall totaalcijfer

April 2009

Nov 2009

80,9
80,9
80,9
80,9
80,9
80,9

79,6
75,7
72,8
73,4
74,5
74,0

< 250 medewerkers
250 - 500 medewerkers
500 - 1000 medewerkers
1000 - 2000 medewerkers
> 2000 medewerkers
Overall totaalcijfer

April 2009

Nov 2009

87,2
87,2
87,2
87,2
87,2
87,2

77,2
76,7
79,7
79,2
69,1
72,4

Reflectie
Atos Interim Management
Uit het onderzoek komen nieuwe, opvallende zaken
naar voren. De combinatie om zowel de mening van de
vraagzijde (opdrachtgever) als die van de aanbodzijde
(interim manager) te vragen, levert veel nieuwe feiten en
gezichtspunten op.
Wij geven een reflectie op die zaken die uit het rapport
het meest in het oog springen.
Allereerst valt op dat interim managers overwegend
ingezet worden in leidinggevende functies, waarbij aan
hen wordt gerapporteerd. Wij zien daarbij een stijging
van de leidinggevende functie van 38% in de zorg
sector, 15% in de utilities, telecom & OV sector en
11% in de sector industrie / diensten / retail.
Dit beeld past bij de ervaringen die wij dagelijks tegenkomen.
De opdrachtgever wil een interim manager met
daadkracht. De interim manager waardeert vooral op
integriteit van de opdrachtgever. Dit is opmerkelijk.
Ontbeert het de opdrachtgever aan daadkracht of is er
iets mis met diens integriteit in relatie tot interim managers? Met die laatste, zo blijkt uit een ander deel van het
onderzoek, zit het wel goed. Blijft over de daadkracht.
Klaarblijkelijk zoekt de opdrachtgever iets dat in de
organisatie (of in het ergste geval bij de opdrachtgever
zelf) te weinig is.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen lijkt voor
velen nog een hype, maar wij zien al langer een grote
toename in de waarde die opdrachtgevers hechten aan
een ‘maatschappelijk verantwoorde interim manager’.
Maar wat is nu precies een MVO interim manager? Wat
betekent het denken en handelen vanuit MVO-begrippen? Hier ligt vervolgactie die precisering vereist.
Wij werken aan de concretisering hiervan. Hierbij moet
allereerst gedacht worden aan gedrags- en omgangsvormen, maar ook aan het terugdringen van CO2uitstoot en dus een aanpassing in het woon-werk
verkeer van de interim manager. Komend jaar brengt
Atos Interim Management een convenant uit waarbij de
interim manager aan de opdrachtgever verklaart te
handelen volgens een concreet scenario betrekking
hebbend op de uitgangspunten van MVO.
Opdrachtgevers zien risico’s bij het inhuren van
interim managers. Ruim 50% geeft aan risico’s te zien
op gebied van het borgen van de kennis van de vertrek-

kende interim manager. Daarnaast zijn er zorgen dat er
onvoldoende resultaat is behaald aan het einde van een
opdracht. De risico’s die opdrachtgevers zien, moeten serieus genomen worden en onderzocht worden.
Wij werken daaraan en nemen de vrijheid vooruit te
lopen op wat wij reeds inzien: de risico’s zijn bij goede
afspraken vooraf te mijden. Het werken met een bureau
en een goed passende interim manager betekent goed
schaduwmanagement, waarbij aan het begin van de
opdracht een plan van aanpak gemaakt wordt, maandelijks gerapporteerd wordt en een gedegen plan van
overdracht aan het einde van de opdracht beschikbaar
is. Deze elementen uit een volwaardige opdracht elimineren risico’s. Opdrachtgevers daarentegen herkennen
dit gelukkig. Zeer opvallend is dat men rsico’s fors ziet
dalen als er gewerkt wordt met een bureau. Dat de
koppeling, in de ogen van de opdrachtgevers, tussen
het werken zonder bureau’s en de factor risico zo sterk
was, heeft ons verrast (en verheugd!). Wij kunnen ons
geen betere PR toewensen.
Externen inhuren doet vrijwel iedere organisatie van
enige omvang. Dit onderzoek toont aan dat de omvang
van de groep externen soms zeer omvangrijk is. En er
is nog iets anders: het percentage stijgt naarmate de
omvang van de organisatie toeneemt. Dit is opmerkelijk.
Het zou voor de hand liggen dat het percentage daalt
naarmate de omvang stijgt, omdat men eigen gekwalificeerde mensen aantrekt om de nieuwe functies te
bekleden. Wat echter aanmerkelijk verbeterd dient te
worden en wat tevens een antwoord is op het onnodig
inhuren van externen is het hebben van een concreet
beleid met betrekking tot het inhuren van externen. In
de zorgsector zegt meer dan 50% van de respondenten geen beleid te hebben. Aan de andere kant kent
juist deze sector een stevig aantal externen. Er zijn
vele voorbeelden van bedrijven die een gedegen beleid
kennen op het werken met externen. Deze organisaties
zijn dan ook beter in staat om in economisch moeilijke
tijden de juiste functies te laten vervallen en de belangrijke functies die door externen worden vervuld overeind
te houden. Dit is een investering die nog onvoldoende
door onze respondenten wordt onderkend.
Wij vroegen ons af of de opdrachtgever ooit interim
manager wil worden. Dat er zo velen zijn die dit
ambiëren, vooral in tijden als deze waarin interim managers minder werk hebben, is opmerkelijk. Een percentage van 26% is ongekend hoog. Ook het percentage dat
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zegt het nog niet te weten (14%) is hoog. Dit accentueert het model zoals dat steeds meer ontstaat: interim
manager / opdrachtgever / ’in between jobs’ zijn rollen
die in één persoon van tijd tot tijd kunnen wisselen. Het
is de dynamiek in de arbeidsmarkt die wij steeds sterker
zien worden. Het zogenaamde flex-tijdperk is nog maar
aan het begin van zijn ontwikkeling en wij achten het
van belang om deze op de voet te volgen, daar er grote
gevolgen zijn voor zowel de interim manager als de
opdrachtgever.
De vraagverwachting naar interim management is het
belangrijkste onderdeel van ons onderzoek en het is
belangrijk stil te staan bij de verwachting die de opdrachtgever hierover heeft. Slechts 4% verwacht groei
de komende periode. De relatief hoogste verwachting
van een groeiende vraag is te zien in de zorgsector.
Ruim 60% van de opdrachtgevers uit de utilities, telecom & OV markt verwacht een daling van de vraag. De
vraag naar project- en programmamanagers is minder
ongunstig. Wij willen hier toch enige voorzichtigheid
betrachten. De functie van project- en programmamanagement is erg onderhevig aan de conjunctuur. Dat
betekent dat het zeer onzeker is om uitspraken te doen
over de verwachting van de vraag naar project- en
programmamanagers. Bovendien is het zeer opvallend
dat interim managers een veel positievere kijk hebben
op de vraagverwachting.
Feitelijk op nagenoeg alle terreinen zijn forse verschillen
te constateren. Wie heeft gelijk? Is de wens de vader
van de gedachte? Onze ervaringen zijn zodanig dat wij
inzien dat beide partijen, de interim manager en de opdrachtgever, elkaar beïnvloeden maar voorzichtig mag
gezegd worden dat van de interim manager in toenemende mate wordt verwacht dat hij een proactieve rol
heeft en meer in staat zal moeten zijn om organisaties
inzicht te geven in de voordelen van een goede interim
manager.
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Reflectie Nyenrode
Business universiteit
Een reflectie door prof. dr. mr. Leo Witvliet,
Europees Instituut Interim Management
De validiteit van dit onderzoek wordt op een mooie
manier aangetoond. De resultaten van dit op velerlei
manieren belangwekkende onderzoek, laten zien dat
opdrachtgevers en opdrachtnemers het niet met elkaar
eens zijn. Eerder onderzoek binnen het vakgebied
interim management van bijvoorbeeld de NVIM (voorheen ORM) en van Jaap Schaveling (2008) laat eenzelfde
beeld zien. Daarbij gaat het om echte verschillen van
inzicht en beleving. De trend daarbij is dat de opdrachtnemers over het algemeen positiever zijn dan de
opdrachtgevers. Gelukkig vinden wij dit soort onderzoeksresultaten ook bij andere dienstverleners, anders
zouden wij verklaringen moeten zoeken binnen de
beroepsgroep van interim managers. Een voorbeeld uit
dit onderzoek: de verwachtingen rondom tariefsontwikkeling. De interim managers denken dat de bodem
bereikt is, de opdrachtgevers denken daar anders over.
Dat dit fenomeen van verschillende perceptie bekend is,
betekent niet dat je er geen aandacht aan moet besteden. Een trend die al langer zichtbaar was, maar onder
invloed van de economische malaise in een versnelling is
gekomen, is dat de ‘push-strategie’ het aflegt tegen de
‘pull-strategie’. De vraag en het probleem van de klant
staan centraal. Het kennen van de klant, zicht hebben
op de bedrijfsvraagstukken en daarop anticiperen is het
parool (Kwakman 2008). Een consequentie daarvan is
ook dat je een helder en transparant profiel moet hebben
waar je voor staat, anders herkent de klant je niet als er
een vraag is. Oftewel, de mening van de klant doet er toe.
Van belang zijn de uitkomsten bij de vraag naar de
risico’s die verbonden zijn aan de inzet van interim managers. Drie groepen antwoorden verdienen bijzondere
aandacht. Met een verdeling van ongeveer 22 tot 35 %
is de vrees (of de ervaring) bij de opdrachtgevers dat er
aan het eind van de opdracht een onvoldoende resultaat bereikt is. Een tweede grote vrees die uitgesproken wordt, is het kennisverlies bij vertrek. Maar ronduit
verontrustend voor het vak interim management is de
score die aangeeft dat de interim manager ‘te lang blijft
hangen’. Bij de utilities, telecom & OV is de score daarbij

ongeveer 25% en de laagste score is in de zorg met 5%.
Zonder hier onmiddellijk conclusies aan te verbinden en
de ruimte te nemen voor nader kwalitatief onderzoek1
zijn deze uitkomsten zorgwekkend in het kader van
vertrouwen dat er is in interim management. Alleen al het
gegeven dat een kwart van de ondervraagden onvoldoende resultaat ziet aan het eind van opdracht, is al
een voldoende argument voor deze constatering.
Maar je kunt ook vanuit een ander standpunt naar deze
uitkomsten kijken. Eerder onderzoek (o.a. van Hout e.a.
2004, Vorst 2009) heeft laten zien dat er in heel veel
opdrachten sprake is van een gebrekkige samenwerking
tussen de interim manager en de opdrachtgever. In een
zeker aantal gevallen is dit nog ernstiger, daar waar de
opdrachtgever zich in het geheel niet meer met de opdracht bezighoudt. Als dat samenspel beter zou zijn, dan
mag je verwachten dat de angst voor kennisverlies minder wordt. Ook het ‘blijven hangen’-vraagstuk kan dan
wel eens andere resultaten geven. Dit gegeven mag niet
als excuus gebruikt worden, maar legt de verplichting op
dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer (interim manager en tussenkomend of verantwoordelijk bureau) dit
samenspel vorm moet geven. Bij de opdrachtnemer is
hier sprake van een bijzondere verplichting omdat hij zich
presenteert als een professional die het probleem van de
klant zal aanpakken en geen genoegen mag nemen met
een passieve opstelling van de opdrachtgever.
Ook van belang is kort stil te staan bij het antwoord dat
de inzet van interim managers de doorgroei van eigen
mensen kan belemmeren. Hier ligt de vraag opgesloten:
waarom wordt een buitenstaander geprefereerd boven
iemand van binnen? In het kwalitatieve onderzoek zullen
wij deze vraag meenemen. Minzburg (2004) heeft hier
een uitspraak over gedaan. De buitenstaander wordt
geprefereerd omdat deze bereid is zaken te implementeren waar het eigen personeel het nut niet van inziet
of gewoon tegen is. Hij zet hierbij het ‘heroic’ management tegenover management gebaseerd op ‘engaging’.
“Implementation is the problem because while the chief
embraces change, most others resist it. That is why
outsiders must be favored over insiders” versus “Implementation is the problem because it cannot be separated from formulation. That is why committed insiders are
necessary to resist ill-considered changes imposed from

1 Het EIIM heeft een onderzoek in uitvoering genomen, waarbij het zicht krijgen op de vraagzijde van de markt centraal staat. Inmiddels heeft een vooronderzoek
plaatsgevonden in de drie noordelijke provincies en is de literatuurstudie nagenoeg afgerond. Gepland worden nu tussen de 20 en 30 gesprekken met
beeldbepalende beslissers, daarna zal een op internetmethodieken gebaseerd onderzoek de noodzakelijke verbreding aanbrengen. Het Interim Index
onderzoek van Atos Interim Management zal daarbij een voorname plaats innemen.

35

above and without”. Ook de wens van doortastendheid
van de interim manager kan in dit licht beschouwd worden, maar kan ook bezien worden vanuit de constatering
dat steeds meer leidinggevenden een probleem hebben
met beslissingen nemen (keuzes maken) en de reactie
daarop: geef ons een man of vrouw van buiten die het
gaat regelen (Ramondt 2004, Witvliet 2005).
Een andere uitkomst van dit onderzoek die aandacht
verdient, is de wijze waarop opdrachten uitgezet en bemenst worden. Niet verrassend is het cijfer dat ongeveer
de helft van alle opdrachten via het ’ons kent ons’ circuit
verloopt. Uit een onderzoek van de NVIM van een paar
jaar geleden kwam dit zelfde cijfer al boven water en
is later meerdere malen bevestigd. Interessanter is het
gegeven dat van de andere 50% maar de helft direct
naar een bureau gaat. Hoe de resterende 25% aan een
interim manager komt, is niet echt duidelijk geworden.
Een zeer belangrijke vraag voor de positionering en
het ontwikkelingsperspectief van bureaus. In het reeds
gememoreerde onderzoek van EIIM zal dit meegenomen
worden. Het leuke van dit onderzoek zijn de kleine bijkomende vragen aan het eind. Als 50% van de opdrachtverlening via het ‘ons kent ons’ circuit verloopt, is het
handig om te weten waar de opdrachtgevers zijn in hun
vrije tijd. Of golf nu de beste weg is? Maar echt interessant is de korte vraag of de opdrachtgever zelf interim
manager zou willen worden. 26% zegt hierop ja en 14%
twijfelt. Welke interpretatie kun je hieraan geven? Sluit
dit aan op de trend dat steeds meer professionals voor
zichzelf willen beginnen en/of zegt het iets over de binding of arbeidsrelatie tussen bedrijf en werknemer? Van
de werknemer wordt gevraagd zijn uiterste best te doen
en zich te binden aan het bedrijf om tot topresultaten te
komen, maar als het mis gaat dan sta je tegenwoordig
ook heel snel op straat. Of hebben deze mensen al in de
gaten dat de flexibilisering van het personeelsbestand
de toekomst zal beheersen en zij zich nu al mentaal
voorbereiden op deze nieuwe situatie? Ook hier is nader
onderzoek geboden.
In het onderzoek wordt aandacht besteed aan de vraag
naar drie te onderscheiden rollen. Hierbij wordt de
uitspraak gedaan ”Het beeld van de interim manager
als typische puinruimer die in korte tijd een organisatie
(weer) levensvatbaar dient te krijgen of anderszins met
vrij drastische maatregelen haar behoedt voor ondergang, is een beeld uit het verleden”. Ik denk dat deze
uitspraak commentaar verdient. Het beeld van de interim
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manager als de puinruimer en van de harde maatregelen
is ontstaan in de beginperiode van interim management.
Het werk van de interim manager is in de loop van de
jaren breder geworden en heeft veel andere aandachtspunten gekregen. Dat het crisismanagement daar geen
deel meer van uitmaakt, is denk ik niet waar. Wat er
eerder aan de hand is, is dat het zicht op de markt van
aanbieders van interim management verdwenen is. Veel
aanbieders zijn blijven steken in de eigen omgeving en
hebben daar hun eigen beeld van werkelijkheid ontwikkeld en stellen deze niet of nauwelijks ter discussie. Voor
mij was dan ook verrassend dat in een artikel in Management & Consultant door iemand die al jaren vertrouwd is
met interim management, de vraag gesteld werd, waar
zijn de bureaus gebleven die als de bedrijfsdoctoren
de crisis binnen de bedrijven te lijf gaan? Hij zag ze niet
meer. Los van het gegeven dat er tussen de beginjaren
van interim management en nu veel veranderingen hebben plaatsgevonden die de markt hebben veranderd.
Bijvoorbeeld het veel sneller reageren van banken op
tegenslag bij bedrijven en dat verandermanagement
een normale vaardigheid is geworden van het reguliere
management. Dit laat onverlet dat er nog steeds een
echte crisismarkt is. Banken hebben afspraken met
bepaalde bureaus om bedrijven die in moeilijkheden
verkeren, te helpen. Dit zijn gespecialiseerde bureaus
met een gevestigde reputatie binnen dat veld. Een
enkel ‘oud’ bureau, dat geassocieerd wordt met interim
management, is actief op dit niveau, de rest zijn nieuwe
toetreders die consultancy en interim management aan
elkaar gekoppeld hebben. Daarnaast zie je dat dit soort
werk ook ondergebracht wordt bij de klassieke consultancy-bedrijven en Corporate Finance afdelingen van de
accountantskantoren. Daar waar een vertrouwensrelatie
is ontstaan, zie je dat zij gevraagd worden de koe bij de
horens te vatten, alvorens het te laat is. Het vakgebied
crisismanagement heeft in de loop van dertig jaar een
verbreding doorgemaakt, waarmee de exclusiviteit voor
interim management verloren is gegaan. Binnen ons
instituut zijn wij druk doende om opnieuw de ‘landkaart
van IM aanbieders’ in beeld te brengen, waarbij wij ook
aandacht zullen besteden aan de verschillende vormen
waarin interim management georganiseerd en gefaciliteerd wordt. Verrassend is het dat je aan mensen uit het
veld nog moet uitleggen wat P-Flex constructies zijn.
Waarom opdrachtgevers daarvan gebruik maken en
welke consequenties dit kan hebben voor de bestaande
markt. Cruciaal daarin is de vraag naar de meerwaarde
van bureaus bij de uitvoering van opdrachten.
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Atos Interim Management is al meer dan 20 jaar actief in de markt voor interim management. Het is onze missie om
voor onze relaties duurzame verbeteringen in hun bedrijfsvoering te realiseren door het op tijdelijke basis inzetten van
hoog gekwalificeerde managers. Wij richten ons daarbij op alle typen van interim management voor diverse functionele
gebieden op directie- en hoger managementniveau. Onze betrokkenheid is oprecht en intensief, met altijd het
klantresultaat als uitgangspunt. Als gecertificeerd bureau bij de Raad voor Interim Management bent u bij ons altijd
verzekerd van een gekwalificeerde interim manager.
De cultuur van Atos Interim Management is een optelsom van onze waarden, houding en gedrag, hetgeen bepalend
is voor het succes van ons bureau. Wij hebben met elkaar zes kernwaarden benoemd:
> Wij hebben persoonlijke aandacht en warmte voor en naar anderen.
> Wij handelen vanuit een lange termijn gedachte en werken op basis van duurzame relaties.
> Wij zijn dienstverlenend en hanteren redelijke en eerlijke condities.
> Wij stellen kwaliteit boven kwantiteit.
> Wij zijn voor onze gesprekspartners ‘good company’: prettige mensen die weten wat past.
> Wij werken gedegen en vertrouwelijk.
Atos Interim Management heeft een onafhankelijke positie binnen Atos Consulting, de toonaangevende, internationale
business- en IT-consultancy organisatie met wereldwijd meer dan 2.500 gedreven professionals. Atos Consulting is op
haar beurt een zelfstandig onderdeel van Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese IT-dienstverlener (omzet
ruim 5,5 miljard euro), waar ruim 50.000 mensen werken, van wie circa 8.000 in Nederland.
Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten:
www.atosinterimmanagement.nl en www.interim-index.nl
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