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voorwoord

Verandering is een constante. Ook het vak interim management is continu aan verandering onderhevig als gevolg van 
marktontwikkelingen. Het afgelopen jaar zien wij een wezenlijke, verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. 
Denk daarbij aan het ontslagrecht, de AOW en de toename van het aantal zzp’ers. In de huidige tijd waarin bedrijven 
worstelen met (de gevolgen van) de crisis en zich herpositioneren naar een bedrijfsvoering die past bij de nieuwe spel
regels van de economie en strakkere sturing van de overheid, is de tijdelijke manager meer dan ooit van belang.

Vanaf de 2e helft van 2008 onderzoekt Atos Interim Management in samenwerking met Nyenrode Business 
 Universiteit hoe de vraagverwachting van en naar interim managers zich in de Nederlandse markt ontwikkelt. Hoe ziet 
de huidige interim manager zijn rol nu en in de toekomst? In welke marktsegmenten verwacht deze dat groei voor
namelijk zal plaats vinden? Wat zijn de ontwikkelingen in vraag, aanbod en tarifering? Ook andere vragen kwamen aan 
bod: gaan organisaties inderdaad werken met een vaste schil van tijdelijke managers of vormt juist internet de rode 
draad in de zoektocht naar externen? Vele vragen met vele antwoordmogelijkheden. Atos Interim Management en 
Nyenrode  Business Universiteit analyseren de zichtbare trends hierachter.

Dit rapport bevat de resultaten van het 5e onderzoek dat in oktober/november 2010 heeft plaatsgevonden. Bij zonder 
aan dit onderzoek is dat wij naast interim managers ook opdrachtgevers naar hun mening hebben gevraagd. Zij 
bepalen namelijk hoe de vraag zich ontwikkelt, welke functies het meest benodigd zijn en hoe deze worden ingevuld. 
Inzicht in de vraagzijde is uniek en geeft u als opdrachtgever of interim manager de kans om in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen. 

Wij hebben 2.900 bij Atos Interim Management ingeschreven interim managers gevraagd naar hun mening. Tevens 
zijn 500 leden van de Kring VCV Interim Management van Nyenrode Business Universiteit uitgenodigd om deel te 
nemen. De leden van het IMRegister en die van de Nederlandse Vereniging voor Interim Managers zijn via nieuwsbrie
ven van beide organisaties opgeroepen om de vragenlijst in te vullen. Daarnaast zijn ruim 950 opdrachtgevers bena
derd. De resultaten liggen voor u en zijn voorzien van een uitgebreide beschouwing die wij hebben op het vakgebied.

Wij zijn bijzonder verheugd dat wij op de academische ondersteuning van de heer prof. dr. mr. Leo Witvliet mogen 
 rekenen. Leo Witvliet is sinds 1 augustus 2009 leerstoelhouder Interim Management aan de Nyenrode Business 
 Universiteit. Met de oprichting van de leerstoel Interim Management is eveneens het Europees Instituut Interim 
 Management (EIIM) opgericht dat de losse initiatieven bundelt tot een sterk en samenhangend aanbod gericht op 
vakinhoudelijke professionalisering. Het EIIM is bovendien actief in een breed kwalitatief onderzoek onder opdracht
gevers naar trends en verwachtingen. Per halfjaar wordt gemeten hoe opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen 
verschillende sectoren denken over de rol van interim management. Deze inzichten bieden samen met onze kwantita
tieve onderbouwing een waardevolle kennisontwikkeling tussen veld, wetenschap en opleidingsinstituten. Het Interim 
Index onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Atos Interim Management. Het EIIM treedt op als 
 adviseur en wordt in de gelegenheid gesteld op de resultaten te reflecteren. 

Wij danken de respondenten voor het delen van hun inzichten op het bijzondere vak van interim management. In het 
bijzonder bedanken wij dr. Steven Dhondt en dr. Anneke Goudswaard van TNO voor hun kritische blik op en bijdrage 
aan de vragenlijst. Hun reflectie op de onderzoeksresultaten, te vinden achter in dit rapport, is zeer waardevol en stel
len wij op prijs. 

Judith Akkerman, Marleijn de Groot, Eelco Molenaar, Steven Ouwerkerk en Rob SchenkelTimp zijn wederom 
 onmisbaar gebleken bij het tot stand komen van dit rapport.

Piet Hein de Sonnaville
Director Atos Interim Management 
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In deze 5e Interim Index worden de verwachtingen van 
de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de rol van de 
interim manager daarin uitvoerig onderzocht. Bijna 700 
interim managers en ruim 280 opdrachtgevers  gaven 
ons hun meningen en inzichten. De conclusies zijn in 
samenwerking met Nyenrode Business Universiteit 
vertaald naar grofweg 6 hoofdlijnen. 

De eerste ontwikkeling die wij zien, is dat de verschillen 
tussen de branches onderling en de te vervullen posities 
hierbinnen groter zijn geworden. ‘De markt voor tijdelijk 
management’ is te ruim en te algemeen. Gesproken 
moet worden, als voorbeeld, over projectmanagement 
binnen de overheid. Binnen deze segmentatie zien wij 
steeds grotere verschillen in verwachting over vraag 
en tarief ten opzichte van vorige onderzoeken. Het lijkt 
alsof trends tegengesteld worden: een opkrabbelende 
financiële sector versus een sterk dalende vraagver
wachting bij de overheid. Maar ook functioneel contras
terende bewegingen: de vraag naar projectmanagement 
stijgt overwegend (licht), terwijl de vraag naar algemeen 
managers nog steeds duidelijk achter blijft. Van hen 
overweegt meer dan de helft een vaste positie te aan
vaarden. Bij projectmanagers is dit minder dan 20%.

Bijna 65% van de respondenten (interim managers) is 
ten tijde van het onderzoek in opdracht. Dit is meer dan 
in vorige peilingen. De meesten zijn werkzaam als func
tioneel manager en projectmanager. Bijna 40% van hen 
werkt via een bureau. Dit zijn steeds meer bureaus met 
een specifieke kennisorganisatie achter zich.

Opdrachtgevers en interim managers kijken op vele ter
reinen anders tegen de ontwikkelingen in de markt aan: 
verschillen zijn te zien tussen ontwikkeling van vraag, 
aanbod en distributie. Externen zijn positiever over de 
vraagverwachting, terwijl opdrachtgevers terughouden
der zijn. Deze trend versterkt zich in dit onderzoek ten 
opzichte van het vorige, toen wij dit verschijnsel reeds 
onderkenden. Toch blijkt, met de kennis van nu, dat de 
verwachtingen van de interim managers zelf, meer aan
sluiten op de realiteit. De gemiddelde inzet is verhoogd, 
het tarief is constant gebleven en het aantal mensen dat 
zich in een opdracht bevindt, is gestegen. 

ManageMentsaMenvattIng

De ontwikkelingen met betrekking tot tarifering, een 
beladen onderwerp, lijken zich te stabiliseren. Een 
doorsnee interim manager heeft een uurtarief van ge
middeld € 118,00 per uur, met een inzet van 3,5 dagen 
per week. Wel zijn forse uitslagen, zowel naar boven 
als naar beneden, waar te nemen. Uitgaande van deze 
cijfers, rekening houdend met opdrachtduur en leegloop 
tussen de opdrachten in, ontstaat een genuanceerd 
beeld over de jaaromzet van een interim manager. 
Gegeven het ondernemersrisico en de inhoudelijke 
expertise van deze beroepscategorie is de gemiddelde 
jaaromzet een alleszins te rechtvaardigen cijfer.

Veel organisaties werken met flexibele schillen van 
externen. Mensen die niet bij hen op de payroll staan, 
maar toch verbonden zijn aan de organisatie. Kenmer
kend is dat organisaties frequent met hen werken. De 
flexibele schil bevat veel project en programmamana
gers, vaak jongere interim managers en interim profes
sionals. De meeste flexibele schillen zijn in grotere orga
nisaties te vinden (> 1.000 fte). Soms geboren uit nood, 
soms als een strategische keuze op basis van doortim
merd beleid. De aanwezigheid van beleid, 70% van de 
opdrachtgevers geeft dit aan, wordt door de externen 
vaak niet herkend. Op vele terreinen zijn lacunes aan 
te geven waar feiten en perceptie elkaar tegenspreken. 
Menig opdrachtgever worstelt met de concrete invulling 
van de flexibele schil. Op dit vlak hebben opdrachtge
vers nog een lange weg te gaan. Flexibilisering van de 
arbeid, met andere woorden, is nog geen uitgekristal
liseerd proces. Feit is wel dat het lonend is te werken 
met een flexibele schil. Externen die behoren tot deze 
schil hebben lagere tarieven en zijn vaker bereid in vaste 
dienst te komen. Opvallend is ook dat organisaties in de 
omvang van 500 – 1.000 fte aangeven meer met een 
flexibele schil te gaan werken.

Tot slot toont ook dit onderzoek aan dat vraag en 
aanbod elkaar traditioneel vinden: hetzij omdat men 
elkaar kent (uit vorige opdrachten, via de flexibele schil), 
hetzij door tussenkomst van een bureau. Internet (online 
databanken) als middel om vraag en aanbod bij elkaar 
te brengen, is (nog steeds) geen instrumentarium van 
wezenlijk belang. Circa 2% van de opdrachtgevers geeft 
aan dit actief te gebruiken bij het zoeken naar externen. 
Eerdere onderzoeken tonen hetzelfde beeld. Blijft het 
dan toch mensenwerk?
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Dit onderzoek heeft als doel inzicht te geven in de 
ontwikkeling van de vraag naar interim managers en de 
rol(len) die zij vervullen. Evenals in ons onderzoek van 
eind 2009 is naast de aanbodzijde (interim managers) 
ook de vraagzijde (opdrachtgevers) onderzocht. De 
meting is gehouden onder een representatieve, bij Atos 
Interim Management ingeschreven, groep interim mana
gers met gemiddeld ruim 10 jaar ervaring als zelfstandig 
interim manager. Daarnaast hebben leden van de Kring 
VCV Interim Management van Nyenrode Business Uni
versiteit geparticipeerd in het onderzoek. De leden van 
het IMRegister en die van de Nederlandse Vereniging 
voor Interim Managers zijn eveneens uitgenodigd om de 
vragenlijst in te vullen. 

Het onderzoek onder opdrachtgevers heeft plaatsge
vonden onder (eind)verantwoordelijken van (delen) van 
organisaties. 

De vragen uit het onderzoek zijn in oktober / november 
2010 digitaal en telefonisch afgenomen. Ruim 4.300 
interim managers en opdrachtgevers zijn benaderd om 
deel te nemen aan het onderzoek. 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. 

667 interim managers hebben deelgenomen aan het 
onderzoek. Het aantal respondenten uit de groep 
opdrachtgevers bedraagt 276. De vragen die zij hebben 
beantwoord zijn gericht op de marktverwachtingen voor 
het eerste halfjaar van 2011, bezien enerzijds vanuit de 
interim manager en anderzijds vanuit de opdrachtgever. 
De vragen aan de interim managers zijn toegespitst 
op maximaal 2 marktsegmenten waar de respondent 
ervaring in heeft en hebben onder meer betrekking op 
de inzet van de respondent en zijn verwachting van de 
manier waarop hij zijn opdrachten het komende halfjaar 
verwacht te verkrijgen. 

De interim managers die zijn benaderd om deel te 
 nemen aan dit onderzoek zijn werkzaam in alle bran
ches en sectoren als lijnmanager / bestuurder (CEO, 
CFO, business unit managers, afdelingsmanagers), 
specialistisch manager (HR, finance, IT), project of 
 programmadirecteur /manager en als interim profes
sional 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 deze interim managers heeft 59% een weten
schappelijke opleiding genoten, de overige 41% HBO, 
of gelijkwaardig hieraan. Circa 8% is vrouw. Bijna 80% 
van de populatie is 45+. 33% is ouder dan 55 jaar. Ruim 
55% is 10 jaar of langer interim manager. 

Daar waar in dit onderzoeksrapport over interim mana
gers, externe professionals en externen wordt gespro
ken, bedoelen wij de functiecategorieën zoals hiervoor 
beschreven, tenzij anders is vermeld.

dEFinitiEs

Wij hanteren dezelfde definities ten opzichte van onze 
eerdere onderzoeken en die door het Ministerie van 
 Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn becijferd. 
Volgens de peilingen zijn er circa 250.000 Zelfstandi
gen Zonder Personeel (ZZP) die als ondernemer hun 
inkomen verwerven door het ‘verkopen van eigen ar
beid’. 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 hbogeschoold.
 > Tussen 30 en 60 jaar en met meer dan 10 jaar werk

ervaring, waarvan een groot deel een managemen
trol (lijn, staf of project/programmamanagement) 
vervult.

 > Een dominantie positie wordt door de man ingeno
men, hoewel de praktijk een langzame stijging van 
het aantal vrouwen laat zien.

onderzoeksopzet

in het onderzoek onderscheiden wij 5 marktsegmenten 
die in dit onderzoeksrapport als volgt worden afgekort

Financiële dienstverlening FD
Industrie / diensten / retail IDR
Overheid OVH
Utilities, telecom & openbaar vervoer UT&O
Zorg zorg
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onderzoeksresultaten  
InterIM Managers

In de vragenlijst is aandacht besteed aan de huidige 
functie waarin de interim managers werkzaam zijn, 
de verwachtingen die zij hebben van 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 verkrijgen.

algEmEnE inFormatiE ovEr dE rEspondEntEn

Wij hebben in de vorige hoofdstukken de belangrijkste 
kenmerken weergegeven van de groep respondenten. 
Onderstaande diagrammen illustreren de populatie 
nader in detail.

Respondenten uit de sectoren UT&O en FD zijn over 
alle onderzoeken gemiddeld het jongst (50 jaar). In de 
overheid zien wij gemiddeld de oudste respondenten 
(53,8 jaar).

Het aantal vrouwelijke respondenten neemt toe. In 1,5 
jaar is dit aantal gestegen van 8% naar nu 10,4% in het 
huidige onderzoek. De vrouwelijke respondenten zijn 
ten tijde van dit onderzoek met name werkzaam in de 
overheid (15,3%) en in de zorg (16,7%). In de sectoren 
IDR en UT&O bedraagt hun aantal 5,5% respectievelijk 
5,6%. Het FD scoort gemiddeld met 9%.

65 % van de respondenten is ten tijde van het onder
zoek in opdracht. Dit is meer dan in de voorgaande 
onderzoeken. 39% van deze groep is in opdracht via 
een bureau.

Figuur 1: de leeftijdsverdeling van de respondenten

  < 35 jaar

  35-45 jaar

  45-55 jaar

  55-65 jaar

  > 65 jaar

37%

44%

16%

1%2%

de gemiddelde leeftijd van de interim managers in dit onder-

zoek is 52,3 jaar.

Figuur 2: het geslacht van de respondenten

  Man

  Vrouw

90%

10%

Figuur 3: in opdracht ten tijde van het onderzoek

  Ja

  Nee

35%

65%
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4.1 dE rollEn van dE intErim managEr

Wij vroegen interim managers naar de huidige positie 
die zij vervullen en naar de sector waarin zij deze positie 
vervullen. 

Ten tijde van het onderzoek is 65% van de 
 respondenten in opdracht. 18% van hen is werkzaam in 
de financiële dienstverlening (FD). In de sector industrie, 
diensten, retail (IDR) is 35% van de respondenten actief. 
Werkzaam in de overheid (OVH) is 29% van de respon
denten en in de zorgsector 10%. In de sector utilities, 
telecom & openbaar vervoer (UT&O) ten slotte is ruim 
8% van de respondenten werkzaam.

De posities die zij invullen zijn vooral die van project
manager (22%), verandermanager (21%) en functio
neel manager (19%). Minder vaak worden de functies 
bekleed van general manager (6%), overbruggings
manager (5%) en crisismanager (4%). Ertussenin (13%) 
bevindt zich de rol van programmamanager. 

De volgende tabel betreft de groep respondenten die 
ten tijde van het onderzoek in opdracht is. De tabel 
geeft weer binnen welke sectoren zij werkzaam zijn en 
welke positie/functie zij invullen (figuur 4).

In de sector IDR valt op dat veel respondenten daar 
actief zijn in de functie van functioneel manager en ver
andermanager. Respondenten zijn bij de overheid vooral 
ingezet als verander en projectmanager. Zoals gemeld, 
wordt de rol van crisismanager nauwelijks vervuld door 
respondenten die momenteel in opdracht zijn. In de 
sector IDR wordt deze functie het meest vervuld, in de 
FD het minst.

Ook vroegen wij de respondenten naar hun profiel (ken
nis en vaardigheden, opleidingen en werkervaring zoals 
geschetst in het CV).

Figuur 5 toont de mate waarin de profielen van 
 algemeen manager, functioneel manager (binnen HR, 
financiën, IT, etc.), project of programmamanager en 
 expert/consultant in de verschillende sectoren voor
komen. Het betreft de totale groep respondenten.

De meeste respondenten hebben het profiel van 
functioneel manager (32%) en het minst van expert/
consultant (13%). Het profiel van functioneel manager 
vinden wij vooral in de IDRsector. In de sector UT&O 
begeven zich relatief veel respondenten met het profiel 
van project en programmamanager, evenals in de FD. 
Respondenten met het profiel van algemeen en functio
neel manager komen relatief vaak in de zorg voor.

Figuur 4: Functie in huidige opdracht

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  General manager      Verandermanager       Projectmanager     Programmamanager       

  Overbruggingsmanager     Functioneel manager     Crisismanager     Anders  

Financiële dienstverlening

Industrie / diensten / retail

Overheid

Utilities, telecom & OV

Zorg
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Interessant is de relatie tussen het profiel van de 
 respondenten en de functie waarin zij ten tijde van het 
onderzoek daadwerkelijk actief zijn. Figuur 6 geeft hier
van een overzicht.

De door de respondenten ingevulde functies komen 
grotendeels overeen met hun profiel. Opvallend is dat 
respondenten met het profiel van algemeen manager 
momenteel vooral de rol van verandermanager en 
 crisismanager vervullen. De rol van projectmanager 
wordt, naast uiteraard respondenten met dit profiel, 
ook ingevuld door respondenten met het profiel van 
 functioneel manager.

 Figuur 5: profiel interim manager afgezet tegen sector

Financiële 

dienstverlening

Industrie /

diensten / retail

Overheid

Utilities, telecom & OV

Zorg

4e kw. 2010

2e kw. 2010

4e kw. 2010

2e kw. 2010

4e kw. 2010

2e kw. 2010

4e kw. 2010

2e kw. 2010

4e kw. 2010

2e kw. 2010

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Algemeen manager   Expert / consultant   Projectmanager 

  Functioneel manager   Anders
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4.2 ontwikkEling van dE vraag 

Wij vroegen de respondenten aan te geven hoe zij 
verwachten dat de vraag naar interim management zich 
in het komende halfjaar jaar ontwikkelt in het markt
segment waarin zij het meest actief zijn (figuur 7). 

De overheid is de enige sector waar zeer sterk een da
ling wordt verwacht van de vraag naar interim manage
ment voor het eerste halfjaar 2011. Bijna 70% van de 
respondenten die actief zijn in de overheid, verwacht 
een daling. Dit is 10% meer dan ten tijde van onze 
 peiling in mei 2010. 
De andere sectoren laten een stijgende verwachting 
zien. De minst stijgende verwachting is er in de sector 
UT&O en in de zorg. In de sectoren FD en IDR is het 
aantal respondenten dat een stijging verwacht veel 
groter dan het aantal dat een daling verwacht. In verge
lijking met vorige onderzoeken is de verwachting in de 
overheid weer verder gedaald, terwijl de andere secto
ren een positievere verwachting tonen.

Analyse per sector
De sector FD verwacht de grootste stijging van de vraag 
naar interim management, zo’n 43%. Sinds het vorige 
onderzoek laat deze sector de grootste stijging zien in 
de vraag naar interim management ten opzichte van 
andere sectoren.

In de IDR wordt in vergelijking tot de andere markt
segmenten de minste daling verwacht. De trend van 
de afgelopen 2 jaar is dat de verwachte daling steeds 
minder wordt. Nu scoort de IDR het op een na hoogste 
met 38% respondenten die een stijging van de vraag 
verwacht.

Opvallend is dat in de OVH als enige sector een daling 
wordt verwacht, zo’n 70% van de respondenten geeft 
dit aan. Waar de overige sectoren een stijgende trend 
laten zien, geldt voor de overheid het tegenovergestelde.

Figuur 6: profiel versus beklede functie in huidige opdacht

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Algemeen manager   Expert/consultant   Functioneel manager      

  Project-/programmamanager   Anders

Beklede functie

Anders

Crisismanager

Functioneel manager 

General manager

Overbruggings manager

Programmamanager

Projectmanager

Verandermanager

Profiel
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De sector UT&O toont een overwegend stijgende ver
wachting van de vraag naar interim management. Vanaf 
2008 toont deze sector een stijgende trend die zich nu 
heeft doorgezet tot een grotere verwachting van een 
stijging van de vraag dan een daling.

Interim managers uit de zorgsector hebben evenals 
een halfjaar geleden een verdeelde verwachting van de 
ontwikkeling van de vraag. Het aantal respondenten 
dat een daling verwacht, is ongeveer even groot als de 
groep die een stijging verwacht. Er is geen duidelijke 
trend te zien vanuit de vorige onderzoeken. 

Figuur 7: ontwikkeling van de vraag
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4.3 ontwikkEling van dE vraag naar dE 3 
 ondErschEidEn rollEn

Het beeld van de interim manager als typische puinrui
mer die in korte tijd een organisatie (weer) levensvatbaar 
kan krijgen of anderszins met drastische maatregelen 
haar behoedt voor ondergang, is een beeld uit het 
verleden. Interim managers worden ingezet op velerlei 
gebieden en om velerlei redenen. In deze paragraaf 
onderscheiden wij 3 rollen: 

 > De interim manager als leider van een project of 
 programma, die daarmee tijdelijk wordt toegevoegd 
aan een organisatie (project / programmamanage
ment).

 > De interim manager die tijdelijk een vacante  positie 
vervult ter overbrugging van de komst van een 
(nieuwe) permanente bezetting (type inzet: algemeen 
management / functioneel management / expert).

 > De interim manager die de klassieke rol van  change 
of crisismanager vervult (type inzet: algemeen 
 management / functioneel management / expert).

Wij vroegen de respondenten naar de verwachte vraag
verandering in deze 3 rollen voor het komende halfjaar 
in het marktsegment waarin zij werkzaam zijn. 

Project- en programmamanagement
De verwachting van de vraag naar project en 
programma management (figuur 8) vertoont in alle 
 sectoren, behalve in de OVH, een overwegend stijgende 
lijn. Van de respondenten uit deze 4 sectoren verwacht 
ongeveer 60% of meer een stijging. In de OVH is het 
aantal dat een daling van de vraag verwacht, licht in de 
meerderheid. 

In vergelijking met voorgaande jaren is de verwachting 
van de vraag naar project en programmamanagement 
in elke sector gestegen. In de FD wordt nu de meeste 
stijging verwacht. De OVH laat momenteel wel meer 
een stijging zien dan in voorgaande onderzoeken, maar 
de trend blijft dalend. Opvallend is dat de OVH door de 
jaren heen eenzelfde verwachtingspatroon vasthoudt, 
waar andere sectoren sterk veranderen.

Figuur 8: ontwikkeling van de project- en programmamanagementfunctie
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Analyse per sector
In de sector FD heerst de meest positieve verwachting 
van de vraag naar project en programmamanagement. 
Sinds de eerste peiling in 2008 is de vraagverwachting 
veranderd van 70% daling tot een stijging van 70%. 
Ook in de 3 onderscheiden rollen laat de sector FD op 
het gebied van project en programmamanagement de 
meest stijgende verwachting zien.

Ook de sector IDR laat een stijgende verwachting van 
het project en programmamanagement zien, evenals in 
mei 2010.

Op het gebied van project en programmamanagement 
wordt in de OVH een daling van de vraag verwacht. 

In vergelijking tot de andere sectoren verwacht UT&O 
een stijging op het gebied van project en program
mamanagement. Ongeveer 69% verwacht dat de vraag 
hiernaar gaat stijgen. 

De zorgsector verwacht ook een grote stijging van de 
vraag naar project en programmamanagement (61%). 
Dit is een beeld dat consistent is met de voorgaande 
onderzoeken. 

Overbruggingsmanagement
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. ‘De winkel moet draaiende blijven’. 
Bij general management is dat beeld genuanceerder en 
kunnen taken tijdelijk aan anderen worden toebedeeld. 

De verwachting van de vraag naar overbruggingsma
nagement (figuur 9) is alleen in de OVH overwegend 
dalend. In de UT&O en zorg verwachten evenveel res
pondenten een daling als een stijging. In de sectoren FD 
en IDR zijn er net wat meer die een stijging van de vraag 
verwachten, dan een daling.

Figuur 9: ontwikkeling van de overbruggingsmanagementfunctie
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Ten opzichte van voorgaande onderzoeken blijkt in de 
FD, IDR, UT&O en zorg dat het aantal respondenten 
dat een daling verwacht steeds iets minder te worden. 
Het aantal dat een stijging verwacht, wordt echter niet 
zoveel groter. In de OVH zien wij het tegenovergestelde 
beeld, door de onderzoeken heen stijgt het aantal 
respondenten dat een daling verwacht in de vraag naar 
overbruggings management.

Analyse per sector
In de FD is een (marginaal) groter aantal respondenten 
dat een stijging verwachting van de vraag naar over
bruggingsmanagement. Deze sector laat wel de groot
ste stijging zien ten opzichte van de andere, namelijk 
zo’n 32%. In vergelijking met voorgaande onderzoeken 
blijft de opwaartse trend zichtbaar. 

Een lichte stijging van de vraag naar overbruggings
management laat de sector IDR zien. 

In vergelijking tot de andere sectoren wordt in de over
heid op het gebied van overbruggingsmanagement de 
grootste daling van de vraag verwacht.

De meningen binnen de sector UT&O blijven verdeeld 
wanneer het gaat over overbruggingsmanagement; iets 
meer interim managers verwachten een stijging dan een 
daling.

De zorgsector verwacht voor wat betreft de vraag naar 
overbruggingsmanagement een lichte daling.

Change- en crisismanagement
Op het gebied van change en crisismanagement wordt 
in de sectoren FD, IDR en zorg de grootste stijging van 
de vraag verwacht (figuur 10). In de UT&O zien wij een 
iets meer stijgende verwachting (41%) dan een dalende 
(34%). Een overwegend dalende vraagverwachting 
naar change en crisismanagers laat de OVH zien. Ten 
 opzichte van de afgelopen jaren toont alleen de over
heid een neerwaartse trend.

Figuur 10: ontwikkeling van de change- en crisismanagementfunctie
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Analyse per sector
Op het gebied van change en crisismanagement laat 
de FD een overwegend stijgende verwachting zien. 
In vergelijking met voorgaande onderzoeken komt de 
stijgende verwachting iets meer in balans.

De sector IDR heeft zoals gebruikelijk wederom de 
meest stijgende verwachting in vergelijking met de an
dere sectoren wanneer het gaat om de vraagverwach
ting voor change en crisismanagement. 

In de overheid is deze verwachting overwegend dalend, 
maar minder dalend dan de vraagverwachting naar 
overbruggingsmanagement.

Geen duidelijk overwicht is er in de sector UT&O. De 
vraagverwachting is iets meer positief dan negatief.

In de zorgsector is er op het gebied van change en 
crisismanagement een behoorlijk stijgende verwachting 
van de vraag (54%).

Actief in meerdere marktsegmenten
Wij vroegen onze respondenten of zij in nog een 2e 
marktsegment actief zijn. Voor 51% van de responden
ten is dit het geval. Respondenten uit de sector IDR zijn 
het meest trouw aan deze sector en zijn minder werk
zaam in een andere sector. Managers in de sectoren 
UT&O en de zorg zijn juist vaker ook werkzaam in een 
andere sector. Van de respondenten actief in de over
heid zijn er opvallend veel ook actief in de IDR en in de 
zorg. IDR wordt ook door respondenten uit de sector 
FD als 2e marktsegment aangegeven. Overall is het 
meest voorkomende 2e marktsegment de sector IDR 
en het minst de sector FD.

4.4 uitstEl van projEctEn

Wij vroegen de respondenten of hun huidige of laatste 
opdrachtgever grotere projecten staakt of uitstelt (figuur 
11).

Figuur 11: uitstel van projecten
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Respondenten uit de overheid geven het meest aan 
(61%) dat opdrachtgevers grote projecten stoppen of 
uitstellen. In de sector FD ziet men dit het minst gebeu
ren (37%). Overall ziet meer dan 50% het niet gebeuren 
dat grotere projecten worden uitgesteld of gestaakt. In 
vergelijking tot voorgaande onderzoeken zien respon
denten in alle sectoren dit ook niet gebeuren, behalve in 
de overheid. Deze vertoont een stijgende trend (grotere 
projecten worden uitgesteld of gestaakt).

Analyse per sector
Ongeveer 60% van de respontenden uit de FD merkt 
niet dat grote projecten worden gestopt of uitgesteld. 
Dit is in lijn met de positieve trend in deze sector uit alle 
voorgaande onderzoeken.

Op de overheid na merken de respondenten uit de IDR 
het meest dat grote projecten worden stopgezet of uit
gesteld. Dit is hetzelfde beeld als een halfjaar geleden. In 
vergelijking met vorige onderzoeken is het aantal respon
denten dat een positieve lijn ziet, groeiend.
 
Van de interim managers die werkzaam zijn in de over
heid merkt meer dan 50% dat hun huidige of laatste 
opdrachtgever grotere projecten stopt of uitstelt. Hier 
valt een stijgende trend te signaleren.

In de sector UT&O geven de interim managers het minst 
aan dat zij merken dat hun huidige opdrachtgever grote 
projecten stopt of uitstelt. Een halfjaar geleden was dit 
ook zo.

60% van de respondenten uit de zorgsector geeft aan 
waarschijnlijk niet te verwachten dat hun huidige of 
laatste opdrachtgever grotere projecten stopt of uitstelt. 
Dit percentage is redelijk constant en hoog door de 
afgelopen onderzoeken heen.

4.5 inzEt En tariEFsontwikkEling

Opdrachtduur en inzet per week
De omzet die een interim manager realiseert, is afhan
kelijk van het gemiddelde dag / uurtarief en van het 
aantal bestede dagen / uren in de opdracht. Een interim 
manager is een zelfstandig gevestigde ondernemer die 
zijn eigen arbeid verkoopt. Zijn inkomen heeft dan ook 
een directe relatie met zijn tarief, zijn gemiddelde inzet in 
dagen/uren per week en de opdrachtduur. 

De respondenten is gevraagd naar de doorlooptijd van 
hun huidige / meest recente opdracht (figuur 12).

In dit onderzoek is een gemiddelde doorlooptijd van 
een opdracht gemeten van 9 maanden. De meeste 
 respondenten geven aan dat hun huidige / meest 
 recente opdracht een doorlooptijd kent van 3  6 
 maanden. De doorlooptijd is gemiddeld het langst in 
de FD en in de overheid. In de zorg komen het minst 
opdrachten van langer dan 15 maanden voor. Opdrach
ten korter dan 3 maanden komen over de gehele linie 
het minst voor.

Figuur 12: doorlooptijd huidige / meest recente opdracht per sector
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Analyse per sector
De overheid en de FD kennen opdrachten met 
 gemiddeld de langste doorlooptijd. In de FD is deze 9,6 
maanden en in de overheid 9,45 maanden. Opvallend in 
de overheid is het relatief lagere aantal opdrachten dat 
korter duurt dan 9 maanden.

De gemiddelde doorlooptijd ligt in de sector IDR met 
8,6 maanden net iets onder het gemiddelde van 9 
maanden. 

In de sector UT&O is de opdrachtduur, op de zorg na, 
gemiddeld het kortst. Het grote aandeel opdrachten 
met een doorlooptijd van 36 maanden is opvallend.

Opdrachten in de zorg hebben in dit onderzoek de laag
ste gemiddelde doorlooptijd, namelijk 8,47 maanden. 
Opdrachten die langer duren dan 12 maanden komen 
relatief weinig voor.

Ook vroegen wij de respondenten welke gemiddelde 
inzet (dagen per week) zij verwachten voor het komende 
halfjaar (figuur 13a) en hoe deze zich verhoudt tot de 
inzet in het afgelopen halfjaar (figuur 13b).

De gemeten gemiddelde inzet in dit onderzoek bedraagt 
3,52 dagen per week.

Het verwachte aantal dagen inzet per week is voor 
komend halfjaar gemiddeld het hoogst voor de FD en 
het laagst voor de overheid. De FD laat duidelijk een 
stijgende trend zien in vergelijking met voorgaande 
onderzoeken. De overheid daarentegen toont een 
dalend patroon. De overige sectoren zijn redelijk stabiel 
wanneer wij de inzetverwachting vergelijken met vorige 
onderzoeken.

Figuur 13a: verwachte inzet per sector
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Ten opzichte van een halfjaar geleden is het aantal 
dagen dat respondenten verwachten te worden ingezet 
iets toegenomen: 3,52 dagen voor het komende halfjaar 
versus 3,45 dagen in het vorige onderzoek. 

Wanneer wij alle onderzoeken naast elkaar leggen, valt 
op dat de verwachte inzet voor het 3e kwartaal steeds 
hoger is dan die voor het 1e kwartaal.

Analyse per sector
De verwachte gemiddelde inzet per week is in de FD 
het hoogst, bijna 75% verwacht 4 of 5 dagen per week 
te werken. Dit is meer dan een halfjaar geleden, toen 
was deze nog krap 65%.

Met een verwachte gemiddelde inzet van 3,5 dagen per 
week scoort de sector IDR hoger dan tijdens het vorige 
onderzoek (3 dagen). Deze verwachte inzet is echter la
ger dan de verwachte inzet in de sectoren FD en UT&O.

Interim managers uit de overheid verwachten de laagste 
gemiddelde inzet per week (3,4 dagen). Een kleine 
meerderheid geeft aan dat dit minder is dan het afgelo
pen halfjaar.

Respondenten uit de sector UT&O verwachten met 
3,8 dagen de hoogste gemiddelde inzet per week. Het 
merendeel geeft aan dat deze inzet gelijk is gebleven 
ten opzichte van het vorige onderzoek.

De verwachte inzet per week is in de zorgsector 3,4 
dagen. Samen met de overheid scoort deze sector 
het laagst. Een groter deel van de respondenten uit de 
zorgsector geeft aan dat de inzet minder zal zijn, dan dat 
deze meer zal zijn dan in het afgelopen halfjaar. De meer
derheid verwacht dat de gemiddelde inzet gelijk blijft.

Figuur 13b: ontwikkeling van de inzet per sector
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Tarief en tariefsontwikkeling
De hoogte van het tarief is afhankelijk van vraag en aan
bod, de sector waarin gewerkt wordt, de zwaarte van 
de functie en de functionele vaardigheid van de interim 
manager.

Wij vroegen de respondenten welk uurtarief zij hanteren 
in hun huidige c.q. meest recente opdracht.
Genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Het overall gemiddelde uurtarief bedraagt € 118,10.
Respondenten uit de IDR hanteren het hoogste gemid
delde uurtarief, namelijk € 121,10. Het laagste gemid
delde uurtarief, € 115,70, meten wij in de sector UT&O. 

Hoe verhouden zich deze huidige uurtarieven tot de 
tarieven van 2 jaar geleden? Deze vraag hebben wij ook 
aan de respondenten voorgelegd (figuur 14).

Als het huidige tarief wordt vergeleken met het tarief van 
2 jaar geleden dan geven de respondenten uit alle sec
toren voor ongeveer 50% aan dat zij een tariefsdaling 
hebben ervaren tussen 5% en 20%. In de UT&O is het 
aandeel dat een daling van het tarief ervaart, het grootst 
met bijna 70%. De zorg geeft aan het minst een daling 
gehad te hebben (44%).

Analyse per sector
Op de sector UT&O na wordt in de FD het sterkst aan
gegeven dat het uurtarief is gedaald in vergelijking tot 2 
jaar geleden.

Na de zorgsector, geven de respondenten uit de IDR 
over een periode van 2 jaar de minste daling van hun 
uurtarief aan. Iets minder dan de helft geeft een tariefs
daling van meer dan 5% aan.

Bijna de helft van de interim managers uit de overheid 
geeft aan dat hun tarief de afgelopen 2 jaar is gedaald.

Interim managers werkzaam in de sector UT&O geven 
het meest aan dat hun huidige tarief is gedaald. Meer 
dan 60% geeft aan een daling van minstens 5% te 
ervaren.

De zorgsector geeft het minst aan dat het tarief is 
gedaald de afgelopen 2 jaar. Iets meer dan 40% van de 
respondenten uit deze sector merkt een daling van 5% 
of meer.

gemiddeld uurtarief huidige / meest recente opdracht

Gemiddelde 
Financiële dienstverlening 116,20
Industrie / diensten / retail 121,10
Overheid 117,00
Utilities, telecom & openbaar vervoer 115,70
Zorg 116,20
Eindtotaal 118,10

Figuur 14: tariefsontwikkeling afgelopen 2 jaar
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Wij vroegen de respondenten wat hun verwachtingen 
zijn rondom hun tarief voor het komende halfjaar (figuur 
15).

De verwachting van de ontwikkeling van het tarief het 
komende halfjaar is voor bijna alle sectoren dat het on
geveer gelijk zal blijven. Alleen in de overheid en zorg is 
er een meerderheid die een tariefsdaling verwacht. Ge
zien voorgaande onderzoeken zijn er opvallend minder 
respondenten die een daling van hun tarief verwachten. 
Er lijkt zelfs een licht stijgende trend te zijn in het aantal 
respondenten dat een stijging verwacht.

Analyse per sector
Het merendeel, 63%, van de interim managers uit de FD 
verwacht een vergelijkbaar uurtarief als in het afgelopen 
halfjaar. In vergelijking met het eerdere onderzoeken 
verwacht men minder tariefsdaling.

De meest positieve verwachtingen over de ontwikkeling 
van het tarief vinden wij in de sector IDR. 23%  verwacht 
een tariefsstijging.

De overheid is samen met de zorg een van de secto
ren waar voor komend halfjaar een tariefsdaling wordt 
verwacht. Er zit echter wel een stijgende trend in de 
verwachting van de ontwikkeling van het tarief.

Interim managers werkzaam in de sector UT&O 
 verwachten de minste daling van hun tarief in vergelij
king met de andere sectoren. Anderhalf jaar geleden 
lieten zij nog de grootste verwachte daling van het 
uurtarief zien.

Respondenten uit de zorgsector verwachten voor het 
komend halfjaar een daling van hun tarief. De zorg is 
wat dit betreft vrij constant door de onderzoeken heen.

Figuur 15: tariefsontwikkeling
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4.6 opdrachtvErkrijging

In dit onderzoek onderscheiden wij 3 manieren waarop 
een interim manager aan zijn opdrachten kan komen. 
Hij kan via zijn eigen netwerk rechtstreeks in contact 
gebracht worden met een mogelijke opdrachtgever. Hij 
kan benaderd worden door een interim management 
bureau of een andere intermediair die tegen een ver
goeding de inzet van de interim manager regelt. En tot 
slot is er de mogelijkheid om via online databanken te 
reageren op uitstaande opdrachten.

Wij vroegen de respondenten naar het belangrijkste 
kanaal dat zij gebruiken om nieuwe opdrachten te ver
werven (figuur 16).

Over de gehele markt is het eigen netwerk volgens de 
respondenten het belangrijkste kanaal om opdrachten 
te verwerven. In de sector IDR geeft meer dan 60% dit 
aan. Voor respondenten uit de FD en overheid ligt de 
score rond 50%, naast het eigen netwerk zijn inter

mediairs voor hen ook van belang bij opdrachtacquisitie. 
In vergelijking met de afgelopen jaren was overall het 
belang van het eigen netwerk stabiel, rond 53%. Dit is 
nu gestegen naar 57%. Voor respondenten uit de over
heid blijft het intermediair het belangrijkste kanaal. Dit 
kan worden verklaard door de raamcontracten die de 
overheid heeft met intermediairs. 

Opdrachtverwerving via online databanken blijft een 
nauwelijks gebruikt kanaal, het percentage blijft stabiel 
met circa 2%.

Ten tijde van het onderzoek is 39% van de responden
ten in opdracht via een interim management bureau. 
Het grootste deel van deze groep is ingezet in de zorg 
en het kleinste deel in de sector IDR.

Analyse per sector
Het eigen netwerk is voor respondenten uit de FD het 
belangrijkste kanaal om opdrachten te verwerven. Het 
gebruik van een intermediair ligt iets lager (45%).

Figuur 16: opdrachtverkrijging
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Met een score van meer dan 60% is het eigen netwerk 
voor respondenten uit de sector IDR het belangrijkste 
kanaal om opdrachten te verwerven. In vergelijking met 
andere sectoren is dit verhoudingsgewijs het grootste 
deel.

In vergelijking tot de andere sectoren is het deel van de 
interim managers dat zijn/haar opdrachten verwerft via 
het intermediair, in de overheid het grootst. De verhou
ding tussen het gebruik van het eigen netwerk en het 
intermediair is ongeveer 5050. Dit schommelt ook door 
de onderzoeken heen rond de 50%.

Respondenten uit de sector UT&O geven aan dat voor 
hen het eigen netwerk het belangrijkste kanaal is om 
opdrachten te verkrijgen (60%). Een halfjaar geleden 
was dit percentage hoger.

Van de interim managers uit de zorgsector geeft onge
veer 40% aan gebruik te maken van een intermediair 
bij opdrachtverwerving. Hier zien wij een dalende trend 
in vergelijking met een jaar geleden. Het eigen netwerk 
wint hier terrein.

Verwachten de respondenten verandering in de 
wijze waarop zij hun opdrachten verwerven? 
Acquisitie via het eigen netwerk gaat stijgen, geeft 60% 
van de interim managers aan, de sector UT&O laat 
hier een uitschieter zien (70%). Wanneer wij kijken naar 
vorige onderzoeken zien wij een stijgende trend die zich 
dit jaar heeft gestabiliseerd.

Opdrachtverwerving via het intermediair laat geen 
stijgende verwachting zien. In de sectoren FD, IDR en 
UT&O is de verwachting van een stijging groter dan 
die van een daling. In de overheid en zorgsector is de 
verwachting van een daling van het gebruik van een 
intermediair juist iets groter. In tegenstelling tot voor
gaande onderzoeken waar het aantal interim managers 
dat een daling verwachtte steeds groter was, is overall 
nu het aantal dat een stijging van het gebruik van het 
intermediair verwacht, groter. 

Ondanks het feit dat online databanken nauwelijks voor 
opdrachtverwerving worden gebruikt, verwacht men 
in alle sectoren, met name in de sector UT&O, ook 
nog eens dat het gebruik ervan zal dalen. Ten opzichte 
van de afgelopen jaren zet de trend van een stijgende 
verwachting van het gebruik van online databanken niet 
door, deze slaat zelfs om naar een dalende verwachting. 

4.7 vast diEnstvErband oF zElFstandig?

Wij hebben de respondenten gevraagd naar de mate 
waarin zij overwegen een vast dienstverband aan te 
gaan (figuur 17). 

Het aantal interim managers dat aangeeft zelfstandig 
ondernemer te blijven wanneer hen in de huidige markt
situatie een vaste dienstbetrekking wordt aangeboden, 
is voor de gehele markt ongeveer 64%. Dit is de laagste 
score sinds 2008, deze zijn respectievelijk 66%, 68% 
en 67%. Respondenten uit de overheid geven verhou
dingsgewijs het meest aan zelfstandig ondernemer te 
zullen blijven.

Analyse per sector
In de FD geeft meer dan 60% aan een aanbod voor een 
vaste functie niet in overweging te nemen. Respondenten 
uit deze sector geven de voorkeur, evenals in de vorige 
onderzoeken, aan het zelfstandig ondernemerschap.

Net als in de andere marktsectoren, geeft circa 60% 
van de respondenten uit de sector IDR aan zelfstandig 
ondernemer te zullen blijven bij een aanbod voor een 
vast dienstverband.
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4.8 rol van intErim managEmEnt burEaus

In de huidige economie horen wij verschillende berich
ten over het succes van interim management bureaus. 
Een veel gehoord idee is dat bureaus die een kennis
organisatie (inhoudelijke focus) achter zich hebben, 
het makkelijker hebben dan bureaus die een generiek 
aanbod hebben.

Wij stelden de respondenten de volgende vragen: via 
welke bureaus verkreeg u uw meest recente opdracht 
en hoe verhoudt zich dit tot 2 jaar geleden? Figuur 18 
geeft een overzicht.

De helft van de respondenten geeft aan zijn meest 
 recente opdracht niet via een bureau te hebben 
 verkregen. In de sector IDR is het percentage zelfs 60%.  
In de zorgsector verkrijgt men het meest opdrachten via 
bureaus. Kleine bureaus met een specifieke kennisorga
nisatie achter zich worden hiervoor het meest gebruikt. 
Voor alle sectoren geldt dat via bureaus, groot of klein, 
met een kennisorganisatie achter zich, vaker opdrach

ten worden verkregen. Alleen in de overheid worden 
overwegend grotere bureaus gebruikt, in de andere 
 sectoren de kleinere bureaus.

Hoe was de situatie 2 jaar geleden?
Meer dan 60% van de interim managers geeft aan zijn 
opdrachten 2 jaar geleden te krijgen via bureaus met 
een kennisorganisatie achter zich. 

In de sectoren FD en overheid gaat het dan met name 
om grote bureaus en in de zorgsector om kleine 
 bureaus. 36% van de respondenten geeft aan zijn 
opdrachten 2 jaar geleden niet via bureaus te hebben 
verworven. In vergelijking met 2 jaar geleden zien wij 
over het algemeen een verschuiving van het gebruik van 
grote bureaus naar het gebruik van kleine bureaus bij 
het verkrijgen van opdrachten. 

Respondenten uit de sector IDR verwerven hun op
drachten vooral buiten de bureaus om, dit was 2 jaar 
geleden ook het geval. 

Figuur 17: Een vast dienstverband of zelfstandig ondernemer
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In de overheid zien wij, in vergelijking met 2 jaar ge
leden, het aantal respondenten toenemen dat hun 
opdrachten niet via bureaus verkrijgt. Hetzelfde geldt 
voor de sector UT&O.

4.9 managEmEnt van ExtErnE proFEssionals

Veel organisaties werken naast hun vaste personeels
bestand met een flexibele schil van vaste externe 
professionals om bijvoorbeeld specialistische hulp in te 
schakelen of om schaarste op de arbeidsmarkt op te 
vangen. Wij hebben de respondenten gevraagd of zij tot 
een dergelijke flexibele schil behoren.

Over alle sectoren geeft 26% van de respondenten aan 
tot een flexibele schil te behoren (figuur 19). De sector 
UT&O telt in dit onderzoek de meeste respondenten die 

tot een flexibele schil behoren (34%). De overheid kent 
het minste aantal (19%).

Analyse per sector
Respondenten uit de FD beantwoorden aan het algemene 
beeld, 27% geeft aan tot een flexibele schil te behoren.

In de sector IDR geldt dit voor bijna 30% van de interim 
managers, de hoogste score na de sector UT&O (35%).

Slechts 19% van de respondenten uit de overheid be
hoort tot de flexibele schil van externe professionals. In 
vergelijking tot de overige sectoren is dit de laagste score.

De zorgsector scoort gelijk aan het gemiddelde, 26% 
geeft aan tot een flexibele schil te behoren.

Figuur 18: via welke bureaus worden en werden opdrachten verkregen
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Figuur 20 geeft inzicht in de ingevulde functie van de 
respondenten ten tijde van het onderzoek in relatie tot 
de betrokkenheid bij een flexibele schil.

4.10 wordEn ExtErnEn bEtrokkEn bij dE 
 organisatiE waarin zij zijn ingEzEt En hoE 
ErvarEn zij dit?

De mate waarin en de manier waarop een organisatie 
externe professionals bij haar organisatie betrekt, kan 
verschillen. Wij hebben de respondenten gevraagd in 
hoeverre zij deze betrokkenheid ervaren in hun meest 
recente opdracht en op welke manier.

Figuur 19: behoort tot flexibele schil
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Figuur 20: behoort tot flexiblele schil naar functie in huidige opdracht
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Externe professionals kunnen deelnemen aan het 
 bestaande opleidingsprogramma binnen de organisatie
Over alle sectoren geeft veruit het grootste deel van de 
interim managers aan dat zij geen betrokkenheid bij  
de organisatie ervaren wanneer het gaat om deelname 
aan het bestaande opleidingsprogramma (figuur 21). De 
sector UT&O geeft dit het minst aan, 40% zegt betrok
kenheid te merken op dit gebied. Gevolgd door de FD 
met 34%. In de zorgsector is er bijna geen respondent 
die goede of volledige betrokkenheid merkt binnen de 
organisatie waarin hij recent is ingezet voor wat betreft 
deelname aan het bestaande opleidingsprogramma.

Er is een introductieprogramma speciaal voor externe 
professionals
In alle sectoren geven weinig tot geen respondenten 
aan betrokken te worden bij de organisatie via een 
introductieprogramma dat speciaal voor externen is 
samengesteld (figuur 22). Dit is een nog groter deel dan 
dat aangeeft niet betrokken te worden bij het bestaande 
opleidingsprogramma. Interim managers uit de sector 
UT&O geven de meeste betrokkenheid aan (14%) en 
interim managers uit de FD de minste (83%).

Figuur 21: Externe professional ervaart betrokkenheid bij organisatie door deelname aan opleidingsprogramma’s

Figuur 22: Externe professional ervaart betrokkenheid bij organisatie door speciaal introductieprogramma
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Er blijft regelmatig contact na afloop van de opdracht
De antwoorden op deze vraag tonen weinig verschil 
tussen de sectoren. Over het geheel geven de respon
denten vaak aan met enige regelmaat (redelijke betrok
kenheid) nog contact te hebben met de organisatie na 
afloop van de opdracht. De uitersten geen contact en 
heel veel contact na het beëindigen van een opdracht 
komen erg weinig voor. 

Externe professionals worden uitgenodigd voor bedrijf s
evenementen
Hier bemerken wij betrokkenheid ! 64% van de interim 
managers merkt hier matige tot en met volledige betrok
kenheid. De hoogste betrokkenheid komt voor in de 
overheid en de minste in de zorgsector. Mogen wij de 
conclusie trekken dat dit de reden is waarom respon
denten uit de overheid minder ingaan op een aanbod 
voor een vast dienstverband dan interim managers uit 
andere sectoren?

Externe professionals krijgen dezelfde bedrijfsinformatie 
als vaste medewerkers
Hier zien wij weinig verschillen per sector (figuur 23). Over 
alle segmenten geeft ongeveer 50% aan goed tot volledig 
toegang te krijgen tot dezelfde bedrijfsinformatie als vaste 
medewerkers. Slechts 20% geeft aan geen tot beperkte 
toegang te hebben tot dezelfde bedrijfsinformatie.

Externe professionals worden periodiek beoordeeld
Ook hier weinig verschillen per sector. Circa 50% van 
de respondenten geeft aan niet tot beperkt periodiek te 
worden beoordeeld. 

Analyse per sector

Respondenten uit de FD:
 > Ervaren voor 34% betrokkenheid bij de organisa

tie door deel te kunnen nemen aan het bestaande 
 opleidingsprogramma.

 > Merken in de meest beperkte mate betrokkenheid 
via een introductieprogramma speciaal voor externe 
professionals.

 > Geven aan dat er regelmatig contact na afloop van 
een opdracht is. Goede en volledige betrokkenheid 
scoren hier het minst hoog (15%).

 > Geven, in vergelijking tot de hele markt, gemid
deld vaak aan uitgenodigd te worden voor bedrijfs
evenementen.

 > Geven het minst aan dezelfde mate van volledige 
bedrijfsinformatie te krijgen als vaste medewerkers.

 > Merken geen of nauwelijks betrokkenheid (57%) bij 
de organisatie via periodieke beoordelingen.

Figuur 23: Externe professional ervaart betrokkenheid bij organisatie door toegang bedrijfsinformatie
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Interim managers uit de IDR:
 > Merken voornamelijk dat zij niet kunnen deelnemen 

aan het bestaande opleidingsprogramma binnen de 
organisatie (73%). Echter, volledige betrokkenheid 
wordt hier ook ervaren en wel door zo’n 5%.

 > Geven het meest aan dat zij op zijn minst bij de orga
nisatie worden betrokken door een beperkt introduc
tieprogramma speciaal voor externe professionals.

 > Ervaren na afloop van een opdracht redelijk regel
matig nog contact met de organisatie.

 > Worden, op de zorgsector na, het minst uitgenodigd 
voor bedrijfsuitjes.

 > Geven aan (50%) goed tot volledige toegang te heb
ben tot dezelfde bedrijfsinformatie als vaste medewer
kers. 

 > Merken het minst betrokkenheid bij de organisatie via 
een periodieke beoordeling.

Respondenten uit de overheid:
 > Ervaren gemiddelde betrokkenheid voor wat betreft 

deelname aan een bestaand opleidingsprogramma 
binnen de organisatie evenals deelname aan een 
speciaal introductieprogramma voor externen.

 > Scoren gemiddeld waar het gaat om contact met de 
organisatie na afloop van de opdracht.

 > Scoren bovengemiddeld voor wat betreft betrokken
heid bij bedrijfs evenementen.

 > Ervaren een bovengemiddelde betrokkenheid voor 
wat betreft toegang tot dezelfde bedrijfsinformatie als 
vaste medewerkers.

 > Merken vaak betrokkenheid bij de organisatie door 
periodieke beoordelingen.

Interim managers uit de sector UT&O ervaren boven
gemiddelde betrokkenheid op alle antwoordmogelijk
heden.

Respondenten uit de zorg:
 > Kunnen minder dan gemiddeld deelnemen aan een 

bestaand opleidingsprogramma binnen de organisa
tie evenals deelname aan een speciaal introductie
programma voor externen.

 > Scoren gemiddeld waar het gaat om contact met de 
organisatie na afloop van de opdracht.

 > Ervaren het minst betrokkenheid bij de organisatie als 
het gaat om deelname aan bedrijfsevenementen.

 > Krijgen gemiddeld dezelfde bedrijfsinformatie als 
vaste medewerkers.

 > Merken een betrokkenheid die lager ligt dan het ge
middelde als het gaat om periodieke beoordelingen.

Figuur 24: Externe professional ervaart strategisch beleid rondom inzet externen (flexibele schil)
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4.11 stratEgisch bElEid rondom FlExibilisE-
ring?

Ervaart u strategisch beleid met betrekking tot de inzet 
van vaste externe professionals (flexibele schil van 
 externen) in de organisatie waarin u momenteel werkt 
c.q. het meest recent bent ingezet? Ook deze vraag 
legden wij aan de respondenten voor (figuur 24).

Over alle sectoren ervaart 35% van de respondenten 
een strategisch beleid met betrekking tot de inzet van 
vaste externe professionals. In de zorg en overheid blijkt 
strategisch beleid rondom de flexibele schil minder aan
wezig te zijn dan in de sectoren FD, IDR en UT&O. 

Analyse per sector
36% van de respondenten uit de sector FD ervaart de 
aanwezigheid van strategisch beleid met betrekking tot 
het werken met een vaste groep externe professionals.

De sector IDR scoort met 37% interim managers die 
strategisch beleid ervaren op dit gebied, het hoogst. 
Gevolgd door de sector UT&O die een positieve score 
van 36% aangeeft.

Ook de overheid scoort hier goed, hoewel net iets on
der het gemiddelde. Meer dan 30% ervaart strategisch 
beleid rondom de inzet van een flexibele schil.

In de zorg ervaart men met 30% het minst strategisch 
beleid met betrekking tot de inzet van vaste externe 
professionals.

4.12 hEt niEuwE wErkEn

Het Nieuwe Werken (HNW) wordt momenteel in veel 
organisaties gepropageerd. Daarmee wordt in dit on
derzoek bedoeld dat organisaties niet alleen flexibeler 
worden in contracten, maar ook in werkplekken (meer 
thuiswerk) en werktijden (geen vaste werktijden). 

Onze interim managers stelden wij de vraag of zij kun
nen aangeven in welke mate ook zij als externe profes
sional worden betrokken bij dit Nieuwe Werken in de 
organisatie waarin zij werkzaam zijn (recent werkzaam 
zijn geweest). 

Figuur 25: Externen en het nieuwe werken
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In de sector IDR en in de overheid komen respondenten 
het minst organisaties tegen die HNW aanbieden, in 
24% respectievelijk 23% is geen sprake van HNW. Daar 
waar wel sprake is van HNW merken interim managers 
uit de FD, IDR en overheid vaak dat zij niet of nauwelijks 
in aanmerking hiervoor komen. In de sector UT&O ko
men de meeste respondenten volledig of op meerdere 
punten in aanmerking voor HNW (figuur 25).

Analyse per sector
In de sector FD is het vaak zo dat interim managers op 
meerdere punten in aanmerking komen voor HNW, al 
komt er toch ook een groot deel in deze sector niet of 
nauwelijks voor in aanmerking.

Respondenten uit de sector IDR geven het meest aan 
dat er in organisatie waarin zijn werkzaam zijn c.q. het 
meest recent werkzaam waren geen sprake is van 
HNW. Daar waar wel sprake is van HNW geven zij ook 
het meest aan daarvoor niet in aanmerking te komen.

In de overheid geven de interim managers vaak aan dat 
er geen sprake is van HNW. Ongeveer 60% komt in 
aanmerking voor HNW wanneer hiervan sprake is in de 
organisatie waarin betreffende interim manager werk
zaam is/was.

In vergelijking met de andere sectoren komt in de sector 
UT&O de grootste groep respondenten in aanmerking 
voor HNW, gevolgd door de zorgsector.
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extra bevIndIngen  
InterIM Managers

Op basis van de informatie waarvan de respondenten 
ons hebben voorzien, zijn nog veel meer correlaties 
en specifieke verbanden aan te geven. De meest 
 opmerkelijke hebben wij onderstaand per onderwerp 
weergegeven.

FlExibElE schil

Hoe zal de vraag naar interim management zich 
het  komende halfjaar ontwikkelen in het markt-
segment waarin u het meest actief bent?
Interim managers die tot een flexibele schil  behoren, 
verwachten sterker dat de vraag naar interim 
 management in hun marktsegment zal stijgen dan 
interim managers die niet tot een flexibele schil behoren 
(figuur 26). Dezelfde positievere verwachting is te zien 
bij de vraag naar project en programmamanagement, 
overbruggings management en change en crisis
management.

Bent u actief in een 2e marktsegment?
Interim managers uit een flexibele schil zijn even vaak 
werkzaam in een 2e marktsegment als interim mana
gers die niet tot een flexibele schil behoren.

Hoe zal uw tarief zich het komende halfjaar 
 ontwikkelen?
De flexibele schil is lichtelijk positiever over de 
 ontwikkeling van het tarief voor het komende halfjaar.

Hoe heeft uw huidige tarief zich ontwikkeld in 
vergelijking met 2 jaar geleden?
In de flexibele schil zitten minder interim managers 
die vinden dat hun tarief de afgelopen 2 jaar ongeveer 
gelijk is gebleven en meer die aangeven dat hun tarief is 
gestegen de afgelopen 2 jaar.

Figuur 27: doorlooptijd huidige / meest recente opdracht per sector

Figuur 26: ontwikkeling van de vraag
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Welke gemiddelde inzet verwacht u voor uw 
 opdrachten het komende halfjaar?
Interim managers werkzaam in een flexibele schil ver
wachten vaker een gemiddelde inzet van 5 dagen per 
week. 

Wat is de doorlooptijd van uw huidige c.q. meest 
recente opdracht?
De doorlooptijd van een opdracht is voor interim mana
gers in een flexibele schil gemiddeld langer. Opdrachten 
langer dan 15 maanden komen opvallend vaker voor bij 
interim managers uit de flexibele schil (figuur 27).

Wat is voor u het belangrijkste kanaal om 
 opdrachten te verwerven?
Interim managers die deel uitmaken van een flexibele 
schil, maken minder gebruik van intermediairs.

Overweegt u een vast dienstverband of blijft u 
zelfstandig?
Interim managers werkzaam vanuit een flexibele schil 
geven vaker aan een aanbod voor een vaste dienst
betrekking te zullen overwegen. Gaan zij zich door de 
betrokkenheid vanuit de flexibele schil verbonden voelen 
met het bedrijf?

In welke mate wordt u als externe betrokken bij de 
organisatie waarin u bent ingezet? Krijgt u dezelf-
de bedrijfsinformatie als vaste medewerkers?
Het is opvallend dat interim managers die niet tot 
een flexibele schil behoren, vaker aangeven goed tot 
 volledig dezelfde bedrijfsinformatie te krijgen als vaste 
 medewerkers (figuur 28).

Wat is uw leeftijd?
Jongere interim managers zijn vaker werkzaam in 
de flexibele schil van een organisatie. Duidt dit erop 
dat starters zekerheid willen met betrekking tot een 
 constante aanvoer van opdrachten (figuur 29)?

Figuur 29: de leeftijdsverdeling van de respondenten

Figuur 28: toegang tot dezelfde bedrijfsinformatie als vaste medewerkers
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Wat is uw profiel als interim manager?
Het zijn met name de project/programmamanagers die 
werkzaam zijn in een flexibele schil. Buiten de flexibele 
schil hebben interim managers vaker algemeen mana
ger als profiel (figuur 30).

Bent u momenteel in opdracht?
Interim managers die behoren tot een flexibele schil 
 geven vaker aan in opdracht te zijn dan degenen die 
niet tot de flexibele schil behoren (figuur 31). Zou dit 
erop kunnen duiden dat het deel uitmaken van een 
flexibele schil voor meer zekerheid voor interim mana
gers zorgt? Toch is het opvallend dat deze groep vaker 
een aanbod voor een vaste dienstbetrekking overweegt, 
verdwijnt het ondernemerschap?

Bent u momenteel via een interim management 
bureau in opdracht?
Interim managers die niet behoren tot een flexibele schil 
zijn vaker in opdracht via interim management bureaus. 

Welke functie vervult u in uw huidige opdracht?
Buiten de flexibele schil vervullen interim managers 
opvallend vaak de rol van verandermanager, binnen de 
flexibele schil zijn veel interim managers werkzaam als 
functioneel manager.

FunctiE in huidigE opdracht 

Wij vroegen onze respondenten of zij in opdracht 
zijn en zo ja, naar de functie die zij in hun huidige 
 opdracht vervullen. De antwoordmogelijkheden waren 
general manager, verandermanager, projectmanager, 
 programmamanager, overbruggingsmanager, functio
neel manager en crisismanager.

De volgende correlaties hebben betrekking op respon
denten die ten tijde van het onderzoek in opdracht zijn. 

Figuur 31: in opdracht ten tijde van het onderzoek

Figuur 30: profiel interim manager
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Wat verwacht u van de verandering van de vraag 
naar de 3 onderscheiden rollen (project- en 
 programmamanagement, overbruggingsmanage-
ment en change- en crisismanagement)?
Verandermanagers, project en programmamanagers 
zijn positiever over de verwachtingen van de vraag naar 
project en programmamanagement dan crisis, functio
neel en general managers.  

Bent u actief in een 2e marktsegment?
General managers zijn het meest in nog een ander 
 segment actief, project en programmamanagers het 
minst.

Hoe zal uw tarief zich het komende halfjaar 
 ontwikkelen?
Crisismanagers verwachten het meest dat hun tarief zal 
stijgen het komende halfjaar. Bij de general managers 
is de groep het grootst die een daling verwacht, maar 
de groep die een stijging verwacht is relatief gezien ook 
groot. 

Hoe heeft uw huidige tarief zich ontwikkeld in 
vergelijking met 2 jaar geleden?
Uit de groep overbruggingsmanagers geeft bijna 
niemand aan dat zijn tarief in de afgelopen 2 jaar is 
gestegen. Van de general managers geeft 40% aan een 
stijging van het tarief te hebben ervaren in vergelijking 
met 2 jaar geleden. General managers blijken dus nega
tiever over de markt (zie vraagverwachting) te zijn, maar 
hun tarief lijdt er het minste onder.

Wat is uw huidige uurtarief?
De crisismanager kent het hoogst gemiddelde tarief.

Welke gemiddelde inzet verwacht u voor uw 
 opdrachten het komende halfjaar?
Overbruggingsmanagers verwachten het komende 
halfjaar over het algemeen 4 dagen per week ingezet te 
worden. Algemeen en functioneel managers verwachten 
de hoogste gemiddelde inzet, namelijk meer dan  
4 dagen per week.  

Is deze gemiddelde inzet meer of minder dan in 
het afgelopen halfjaar?
Over het algemeen is deze gemiddelde inzet gelijk aan 
de inzet van een halfjaar geleden. 

Wat is de doorlooptijd van uw huidige c.q. meest 
recente opdracht?
De overbruggingsmanager geeft het meest aan een 
kortere doorlooptijd van opdrachten te hebben. Meer 
dan 60% van hen geeft aan dat de doorlooptijd minder 
dan 9 maanden bedraagt. General managers kennen 
de langste doorlooptijden, slechts 40% geeft aan dat de 
huidige c.q. meest recente opdracht een doorlooptijd 
van 9 maanden of minder heeft.

gemiddeld uurtarief huidige / meest recente opdracht

Functie Gem Aantal Max Min Std
Verandermanager 120 79 300 60 36
Projectmanager 114 79 175 60 25
Programmamanager 127 49 225 80 33
Overbruggingsmanager 107 20 150 75 21
General manager 132 23 225 70 38
Functioneel manager (HR, financiën, logistiek, IT, etc.) 110 70 190 68 26
Crisismanager 136 16 200 93 29
Anders 116 35 200 53 29
Eindtotaal 118 371 300 53 31
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Mijn huidige / meest recente opdrachtgever staakt 
grotere projecten of stelt deze uit.
General managers en programmamanagers geven 
het minst aan te merken dat hun huidige / laatste 
 opdrachtgever grotere projecten staakt of uitstelt. Crisis
managers geven het meest aan dit te merken.

Wat is voor u het belangrijkste kanaal om 
 opdrachten te verwerven?
Overbruggingsmanagers geven het meest aan inter
mediairs te gebruiken als belangrijkste kanaal om 
opdrachten te verkrijgen, meer dan 50%. General 
managers geven het minst aan gebruik te maken van 
intermediairs, slechts 30%. Overall gebruikt ongeveer 
40% van de interim managers intermediairs als belang
rijkste kanaal om opdrachten te verwerven.

Voorziet u verandering in de wijze waarop u uw 
opdrachten verkrijgt?
Overbruggingsmanagers zijn de enigen die overwegend 
verwachten dat het gebruik van intermediairs zal stijgen 
het komende halfjaar. Van het gebruik van het eigen 
netwerk verwacht elke functie voor ongeveer 60% dat 
dit zal stijgen.

Overweegt u een vast dienstverband of blijft u 
zelfstandig?
General managers geven het meest aan, meer dan de 
helft, een aanbod voor een vaste dienstbetrekking te 
overwegen. Van de groep project en verandermana
gers geeft slechts 20% aan dat zij een aanbod voor een 
vaste dienstbetrekking zullen overwegen.

Behoort u tot een flexibele schil van vaste externe 
professionals van een organisatie?
Het zijn met name de functioneel managers,  programma 
en projectmanagers die tot een flexibele schil  behoren, 
bijna 40% van hen geeft dit aan. Van de overige functies 
geeft ongeveer 20% aan tot een flexibele schil te 
 behoren.

In welke mate wordt u als externe betrokken bij de 
organisatie waarin u bent ingezet? Blijft er regel-
matig contact met de organisatie na afloop van de 
opdracht?
General managers, programma en verandermanagers 
geven het meest aan dat er contact blijft met de orga
nisatie nadat de opdracht is afgelopen. Overbruggings
managers geven dit het minst aan. 

In welke mate wordt u als externe betrokken bij de 
organisatie waarin u bent ingezet? Krijgt u dezelf-
de bedrijfsinformatie als vaste medewerkers?
Project en programmamanagers merken het meest 
dat zij niet dezelfde bedrijfsinformatie krijgen als vaste 
medewerkers. Gemiddeld geeft bijna 40% aan volledig 
toegang te krijgen tot dezelfde bedrijfsinformatie. 

In welke mate wordt u als externe betrokken bij 
de organisatie waarin u bent ingezet? Wordt u 
 periodiek beoordeeld?
Slechts 20% van de general managers geeft aan dat 
zij niet periodiek beoordeeld wordt. Over het algemeen 
geeft ongeveer 60% aan beperkt tot volledig beoor
deeld te worden. Bij de projectmanagers is de score 
van slechts 40% die aangeven periodiek beoordeeld te 
worden, het minst.

Voor zover sprake is van Het Nieuwe Werken 
(HNW) in de organisatie waarin u momenteel bent 
ingezet, in welke mate geldt HNW ook voor u als 
externe?
Overbruggingsmanagers geven het meest aan (recent) 
in een organisatie te werken waar geen sprake is van 
HNW. Projectmanagers geven het vaakst aan volledig 
in aanmerking te komen voor HNW. General managers 
geven het meest aan nauwelijks of niet in aanmerking te 
komen voor HNW.

Ervaart u strategisch beleid met betrekking tot de 
inzet van vaste externe professionals (flexibele 
schil) in de organisatie waarin u momenteel bent 
ingezet?
General managers en verandermanagers geven het 
meest aan te ervaren dat er in de huidige c.q. meest 
recente organisatie waarin zij zijn ingezet, sprake is van 
strategisch beleid met betrekking tot de inzet van vaste 
externe professionals. 

Via welk soort bureau verkreeg u uw meest 
 recente opdracht?
Bijna 70% van de general managers geeft aan zijn 
meest recente opdracht niet via een bureau te hebben 
verkregen. Van de functioneel managers is dit maar 
40%. Projectmanagers maken opvallend vaker gebruik 
van kleine bureaus zonder een specifieke kennisorgani
satie achter zich. 
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Via welke bureaus kreeg u 2 jaar geleden uw op-
drachten?
De general managers geven heel sterk een verandering 
aan voor de manier waarop zij hun opdrachten verkrij
gen in vergelijking met 2 jaar geleden. Iets meer dan 
30% verkreeg destijds zijn opdrachten niet via bureaus. 
Dit aantal is nu 70%. Bij alle andere functies valt op 
dat de stijging van het niet gebruiken van bureaus met 
name ten koste is  gegaan van het gebruik van grote 
bureaus met of  zonder specifieke kennisorganisatie 
achter zich. 

Wat is uw geslacht?
Verhoudingsgewijs zijn veel vrouwen werkzaam als 
functioneel manager en verandermanager en minder als 
crisis of programmamanager.

Wat is uw leeftijd?
De gemiddelde leeftijd per functie verschilt weinig, alleen 
de gemiddelde leeftijd van general managers ligt hoger.

Bent u momenteel via een interim management 
bureau in opdracht?
General managers en crisismanagers geven het minst 
aan dat zij momenteel in opdracht zijn via een interim 
management bureau. Functioneel managers en over
bruggingsmanagers geven beiden meer dan 50% aan 
wel via een interim management bureau te zijn ingezet.

lEEFtijd

Wat is uw huidige uurtarief?
Oudere interim managers hanteren gemiddeld een 
 hoger uurtarief dan jongere interim managers. 

Overweegt u een vast dienstverband of blijft u 
zelfstandig?
Interim managers die halverwege hun carrière zijn, over
wegen het meest een aanbod voor een vaste dienst
betrekking (figuur 32).

Behoort u tot een flexibele schil van vaste externe 
professionals van een organisatie?
Jongere interim managers geven vaker aan tot een flexi
bele schil te behoren dan oudere interim managers. 

gemiddeld uurtarief huidige / meest recente opdracht

Gemiddelde 
< 35 jaar 121
35 - 45 jaar 113
45 - 55 jaar 115
55 - 65 jaar 122
> 65 jaar 126
Eindtotaal 118

Figuur 32: Een vast dienstverband of zelfstandig ondernemer
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In welke mate wordt u als externe betrokken bij de 
organisatie waarin u bent ingezet? Kunt u deelne-
men aan het bestaande opleidingsprogramma van 
de organisatie? Is er een introductieprogramma 
speciaal voor externe professionals?
Oudere interim managers geven opvallend vaker aan 
te kunnen deelnemen aan een bestaand opleidings
programma of een speciaal introductieprogramma 
 binnen de organisatie. Reden hiervoor is onduide
lijk, juist de minder ervaren managers zouden meer 
baat moet hebben bij een opleidingsprogramma of 
introductie programma.

In welke mate wordt u als externe betrokken bij de 
organisatie waarin u bent ingezet? Blijft er regel-
matig contact na afloop van de opdracht?
Hoe ouder de interim manager, hoe minder vaak er 
regelmatig contact blijft na afloop van de opdracht. Het 
contact wordt er echter wel beter op.

In welke mate wordt u als externe betrokken bij de 
organisatie waarin u bent ingezet? Wordt u perio-
diek beoordeeld?
Oudere interim managers geven vaker aan periodiek 
beoordeeld te worden. 

Voor zover sprake is van Het Nieuwe Werken 
(HNW) in de organisatie waarin u momenteel bent 
ingezet, in welke mate geldt HNW ook voor u als 
externe?
Oudere interim managers geven vaker aan niet of 
nauwelijks in aanmerking te komen voor HNW. Jongere 
interim managers geven juist opvallend vaak aan dat 
er binnen de organisatie wel sprake is van HNW en dat 
zij er op meerdere punten volledig voor in aanmerking 
komen.

Via welk soort bureau verkreeg u uw meest 
 recente opdracht?
Jongere interim managers geven vaker aan niet via een 
bureau aan hun opdracht te zijn gekomen. Dit is opval
lend omdat je zou verwachten dat hun eigen netwerk 
kleiner is (figuur 34).

Figuur 33: behoort tot flexibele schil
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in wElkE matE wordEn ExtErnEn bEtrokkEn 
bij dE organisatiE waarin zij zijn ingEzEt? 
dEElnamE aan hEt bEstaandE oplEidings-
programma van dE organisatiE?

Overweegt u een vast dienstverband of blijft u 
zelfstandig?
Interim managers die aangeven bij de organisatie 
betrokken te worden via bestaande opleidings
programma’s zijn vaker geneigd een aanbod voor een 
vaste dienstebetrekking te overwegen dan de interim 
managers die aangeven niet betrokken te worden bij 
bestaande opleidingsprogramma’s. 

Ervaart u strategisch beleid met betrekking tot de 
inzet van vaste externe professionals (flexibele 
schil) in de organisatie waarin u momenteel bent 
ingezet?
Hoe meer een interim manager betrokken is bij de 
organisatie via het bestaande opleidingsprogramma, 
hoe meer deze aangeeft te merken dat er binnen de 
organisatie een strategisch beleid is met betrekking tot 
de inzet van vaste externe professionals. Een verklaring 
hiervoor kan zijn dat deelname aan het opleidingspro
gramma onderdeel is van het strategische beleid dat de 
organisatie heeft met betrekking tot de inzet van vaste 
externe professionals.

Figuur 34: via welke bureaus worden opdrachten verkregen
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38

opdrachtduur van dE huidigE / mEEst rEcEntE 
opdracht

In welk marktsegment bent u het meest actief?
In de zorgsector zien wij een opvallende daling van 
het aantal opdrachten dat langer duurt dan 12 maan
den (figuur 35). In de sector IDR valt op dat het aantal 
opdrachten afneemt, naarmate de doorlooptijd langer 
wordt. De plotselinge stijging in deze sector van het 
aantal opdrachten bij een opdrachtduur van meer dan 
12 maanden is niet te  verklaren. Hoe langer de door
looptijd van de opdracht, hoe vaker interim managers in 
de FD werken.

Hoe heeft uw huidige tarief zich ontwikkeld in 
vergelijking met 2 jaar geleden?
Wanneer interim managers hun huidige tarief vergelijken 
met het tarief van 2 jaar geleden geven de interim ma
nagers met een langere doorlooptijd van hun opdracht, 
minder vaak aan dat hun tarief is gedaald. Bij de vraag 
naar de ontwikkeling van het tarief voor het komende 
halfjaar is dit minder te zien.

Wat is uw huidige uurtarief?
Het gemiddelde uurtarief van interim managers bij 
opdrachten die langer duren dan 12 maanden is opval
lend hoger dan het gemiddelde uurtarief bij kortere 
opdrachten. Bij opdrachten korter dan 3 maanden is het 
verklaarbaar dat er hogere uurtarieven worden gerekend 
als de noodzaak hoog is.

Welke gemiddelde inzet verwacht u van uw op-
drachten voor het komende halfjaar?
Hoe langer de doorlooptijd van de opdracht waarin de 
interim manager is ingezet, hoe hoger de gemiddelde 
inzet per week is die de interim manager verwacht. Bij 
opdrachten met een doorlooptijd van minder dan 3 
maanden zijn opvallend weinig interim managers met 
een inzet van meer dan 3 dagen.

Figuur 35: in welk marktsegment meest actief
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gemiddeld uurtarief huidige / meest recente opdracht 
naar opdrachtduur

Gemiddelde
< 3 maanden 116
3-6 maanden 114
6-9 maanden 115
9-12 maanden 119
12-15 maanden 126
> 15 maanden 122
Eindtotaal 118
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Wat is voor u het belangrijkste kanaal om 
 opdrachten te verwerven?
Opdrachten met een doorlooptijd korter dan 3 maan
den, worden opvallend vaker verkregen via het eigen 
netwerk dan via een intermediair. 

Voorziet u verandering in de wijze waarop u uw 
opdrachten verkrijgt?
Interim managers werkzaam in opdrachten met een 
langere doorlooptijd geven minder vaak aan dat het 
gebruik van het eigen netwerk zal stijgen.

Interim managers waarvan de huidige doorlooptijd van 
hun opdracht korter is dan 9 maanden geven vaker 
aan dat het gebruik van een intermediair zal dalen dan 
stijgen. Bij de interim managers in opdracht met een 
doorlooptijd van langer dan 9 maanden, is het deel dat 
een stijging verwacht groter dan het deel dat een daling 
verwacht van het gebruik van een intermediair.

Overweegt u een vast dienstverband of blijft u 
zelfstandig?
Interim managers die een opdracht uitvoeren met een 
langere doorlooptijd geven vaker aan zelfstandig onder
nemer te zullen blijven bij een aanbod voor een vaste 
dienstbetrekking. 

Via welke bureaus kreeg u 2 jaar geleden uw op-
drachten?
Opdrachten met een langere doorlooptijd werden 2 jaar 
geleden vaker verkregen via bureaus dan opdrachten 
met een kortere doorlooptijd.

Wat is uw profiel als interim manager?
Respondenten met het profiel van expert / consultant 
zijn opvallend vaak werkzaam in opdrachten die korter 
dan 3 maanden duren. Algemeen managers zijn het 
meest actief in opdrachten van 9  12 maanden en pro
ject/programmamanagers zijn vaak ingezet in opdrach
ten met een doorlooptijd van langer dan 12 maanden.

combinatiE in opdracht, FunctiE in huidigE 
opdracht, sEctor En doorlooptijd

Functie in huidige opdracht
Verandermanagers zijn het meest in opdracht in de 
overheid en in de sector IDR. Hun opdrachten kennen 
een gemiddelde doorlooptijd van 3  12 maanden.

Projectmanagers zijn het meest in opdracht in de over
heid. Hun opdrachten duren meer dan 15 maanden. In 
de sector IDR is de gemiddelde doorlooptijd van een 
opdracht van een projectmanager 3  9 maanden.

Programmamanagers kennen overall verschillende 
doorlooptijden van hun opdracht. Opdrachten van 
minder dan 3 maanden komen minder vaak voor. 
 Programmamanagers zijn over het algemeen werkzaam 
in alle sectoren (gelijke verdeling).

Overbruggingsmanagers werken veel in de sector IDR 
en kennen een duidelijk korte opdrachtduur (minder dan 
3 maanden en tussen 3  6 maanden).

General managers zijn relatief vaak actief in de zorg en 
in de FD. Weinig opdrachten duren korter dan 6 maan
den.

Functioneel managers zijn weinig werkzaam in de FD, 
maar veel in de overheid. De opdrachtduur ligt tussen 
3  9 maanden.

Crisismanagers zijn ten tijde van het onderzoek niet 
ingezet in de zorg, maar wel in de sector IDR. De op
drachtduur ligt vooral tussen 6  9 maanden.

Sector
In de zorgsector zijn vooral verander en project
managers te vinden. De opdrachtduur bedraagt 6  9 
maanden.

In de sector UT&O zien wij verandermanagers, project 
en programmamanagers. De opdrachtduur bedraagt 
3  6 maanden.

De overheid kent met name verandermanagers. De 
opdrachtduur is 6  9 maanden.
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In de sector IDR zijn ten tijde van het onderzoek vooral 
functioneel managers werkzaam. De opdrachtduur is  
3  9 maanden of meer dan 15 maanden.

In de sector FD ten slotte zijn met name general mana
gers in opdracht. Veel van hen kennen een opdracht
duur van meer dan 15 maanden.

Opdrachtduur
Opdrachten korter dan 3 maanden vinden wij vooral in 
de overheid en in de sector IDR. Functies die worden 
vervuld zijn projectmanager en ‘anders’.

Opdrachten van 3  6 maanden zijn met name te vinden 
in de sector IDR. Functies die worden vervuld zijn functi
oneel manager, verander en projectmanager.

Opdrachten van 6  9 maanden zijn vooral te vinden in 
de overheid en in de zorgsector. Alle genoemde functies 
worden ingevuld, behalve die van general manager en 
overbruggingsmanager.

Opdrachten van 9  12 maanden zijn in alle sectoren te 
vinden, behalve in de FD. De functie die wordt uitge
voerd is die van verandermanager.

Opdrachten van 12  15 maanden zijn te vinden in de 
sector IDR. De functie die wordt ingevuld is die van 
verandermanager.

Opdrachten met een duur van meer dan 15 maanden 
zien wij voornamelijk in de sector FD. De functie die 
wordt vervuld is projectmanager.
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onderzoeksresultaten  
opdrachtgevers

276 opdrachtgevers hebben de vragenlijst ingevuld. Wij 
hebben hen onder meer gevraagd naar de kenmerken 
van de organisatie waar zij werkzaam zijn, naar het aan
tal externe professionals dat is ingezet en hoe de vraag 
naar deze externen zich per functiegroep ontwikkelt.

algEmEnE inFormatiE ovEr dE  rEspondEntEn

Met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar is de groep 
opdrachtgevers gemiddeld jonger dan de groep interim 
managers (gemiddelde leeftijd 52,3 jaar).

Van de respondenten is het grootste aantal ten tijde van 
het onderzoek werkzaam op het niveau van afdelings
hoofd, gevolgd door Raad van Bestuur / hoofddirectie. 
Respondenten werkzaam als project of programma
manager zijn het minst vertegenwoordigd (3% resp. 5%).

5.1 bEdrijFskEnmErkEn rEspondEntEn

Het grootste deel van de respondenten onder opdracht
gevers is afkomstig uit de overheid, gevolgd door de 
sector IDR (figuur 39).

De organisaties die aan ons onderzoek meededen, 
 hebben in alle gevallen meer dan 100 medewerkers 
(figuur 40).

Figuur 36:  leeftijdsverdeling van de opdrachtgevers
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Figuur 37: geslacht van de opdrachtgevers
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Figuur 38:  Functieniveau van de opdrachtgevers

  Afdelingshoofd

  Business unit manager

  Programmamanager

  Projectmanager

   Raad van Bestuur / 

hoofddirectie

  Uitvoerend specialist

  Werkmaatschappij directie

  Anders

13%

5%
3%

29%

12%

12%

9%

17%

Figuur 39: aantal repondenten per sector
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5.2 ontwikkEling van dE vraag

Het inhuren van tijdelijke, externe professionals of mana
gers (inzet op individuele basis) heeft in deze paragraaf 
betrekking op functies vanaf het niveau van project of 
programmamanager. Uitzendkrachten en uitbestede 
diensten worden hier buiten beschouwing gelaten.

Wij vroegen de respondenten of er in hun organisatie 
beleid is rondom de inhuur van externen.

Meer dan 70% van de respondenten geeft aan dat er 
binnen de organisatie beleid is met betrekking tot het 
inhuren van externen. Slechts 37,5% van de opdracht
gevers uit de zorgsector geeft dit aan. Dit is hetzelfde 
beeld als in het onderzoek van een jaar geleden (eind 
2009). De overheid scoorde toen ook het hoogst op 
de aanwezigheid van beleid rondom het inzetten van 
externen.

Respondenten uit de sectoren FD en UT&O zijn voor
namelijk werkzaam in bedrijven met een omvang 
van meer dan 2.000 medewerkers. In de sector IDR 
bevinden zich voornamelijk opdrachtgevers die actief 
zijn in bedrijven met minder dan 500 medewerkers. In 
de overheid is de omvang van de organisatie of klein 
(onder de 500 medewerkers) of groot (meer dan 2.000 
medewerkers). Organisaties uit de zorgsector kennen in 
dit onderzoek vooral een omvang tussen 500 en 2.000 
medewerkers.

Figuur 40: omvang van de organisatie
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Figuur 41: omvang organisatie per sector
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Wanneer wij kijken naar de omvang van de organisatie 
en de aanwezigheid van beleid rondom het inhuren van 
externen is een verband te zien. De organisaties met het 
grootste aantal medewerkers in dit onderzoek tonen de 
hoogste score op de aanwezigheid van een ‘externen
beleid’. Organisaties met minder dan 250 medewer
kers scoren juist het hoogst op het ontbreken van een 
‘externenbeleid’.

Wij legden de respondenten de vraag voor naar het per
centage externe professionals in de eigen organisatie.

De meeste opdrachtgevers geven aan dat er momen
teel tussen de 0 en 5% externen binnen de organisatie 
werken. In vergelijking tot een jaar geleden is het aantal 
ingezette externe professionals toegenomen. Alleen in 
de sectoren FD en UT&O geeft men een lager percen
tage aan dan in 2009. In de overheid is het percentage 
ingezette externen opvallend sterk gestegen (ondanks 
dat het jaar ervoor een daling werd verwacht). 

aanwezigheid beleid rondom inhuur naar omvang 
organisatie 

Omvang Ja Nee
< 250 medewerkers 14% 10%
250 - 500 medewerkers 10% 7%
500 - 1.000 medewerkers 9% 4%
1.000 - 2.000 medewerkers 10% 3%
> 2.000 medewerkers 30% 4%

73% 27%

percentage externen naar omvang organisatie

Omvang organisatie 0% 0 - 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 20% > 20% Eindtotaal
< 250 medewerkers 28% 43% 13% 8% 2% 7% 100%
250-500 medewerkers 13% 70% 15% 3% 0% 0% 100%
500-1.000 medewerkers 15% 59% 21% 6% 0% 0% 100%
1.000-2.000 medewerkers 16% 44% 13% 19% 6% 3% 100%
> 2.000 medewerkers 1% 39% 26% 15% 9% 9% 100%
Eindtotaal 13% 48% 19% 11% 4% 5% 100%

percentage externen per sector

Actief in welk segment 0% 0 - 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 20% > 20% Eindtotaal
Financiële dienstverlening 5% 50% 24% 13% 3% 5% 100%
Industrie / diensten / retail 23% 55% 12% 5% 5% 1% 100%
Overheid 7% 39% 25% 17% 4% 8% 100%
Utilities, telecom & ov 8% 46% 15% 8% 15% 8% 100%
Zorg 21% 58% 16% 0% 0% 5% 100%
Eindtotaal 13% 48% 19% 11% 4% 5% 100%
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5.3 ontwikkEling van dE vraag naar dE 3  
ondErschEidEn rollEn

Wij vroegen de respondenten naar hun verwachtingen 
rondom de ontwikkeling van de vraag naar interim 
managers binnen hun organisatie voor het komende 
halfjaar (figuur 42). 

Meer dan 60% van de respondenten uit de overheid 
verwacht een daling van de vraag naar interim manage
ment het komende halfjaar. In de sectoren FD en UT&O 
geeft ook een duidelijke meerderheid aan een daling van 
de vraag te verwachten. In de zorgsector en IDR is het 
deel dat een stijging verwacht ongeveer gelijk aan het 
deel dat een daling verwacht. In vergelijking tot vorig 
jaar hebben alle sectoren, behalve de overheid, een 
meer positieve verwachting met betrekking tot de vraag 
naar interim managers.

In deze paragraaf onderscheiden wij 3 rollen van de 
interim manager: 

 > De interim manager als leider van een project of 
 programma, die daarmee tijdelijk wordt toege
voegd aan een organisatie (project / programma
management).

 > De interim manager die tijdelijk een vacante  positie 
vervult ter overbrugging van de komst van een 
(nieuwe) permanente bezetting (type inzet: algemeen 
management / functioneel management / expert).

 > De interim manager die de klassieke rol van  change 
of crisismanager vervult (type inzet: algemeen 
 management / functioneel management / expert).

Figuur 42: ontwikkeling van de vraag naar interim management
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De vraagverwachting per genoemde rol hebben wij 
tevens voorgelegd aan de respondenten.

Met uitzondering van de overheid hebben  respondenten 
uit alle sectoren een positieve verwachting over de 
ontwikkeling van de vraag naar project en programma
managers. In de sector FD geeft ongeveer 50% aan 
een stijging te verwachten. In de sectoren IDR, UT&O 
en zorg is dit ongeveer 40%. In de overheid verwacht 
ongeveer 40% van de respondenten een daling 
 (tussen 30% en 5%) van de vraag naar project en 
programma managers. 

Figuur 43: ontwikkeling van de vraag naar project- en programmamanagement
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De verwachtingen voor het komende halfjaar rondom 
de ontwikkeling van de vraag naar overbruggings
management wisselt per sector. In de FD en in overheid 
geeft de meerderheid van de respondenten aan een 
 daling te verwachten. In de overheid is dit percentage 
zelfs meer dan 40%. Respondenten uit de sectoren 
UT&O en de zorg geven voor meer dan 20% aan een 
stijging in de vraag naar overbruggingsmanagers te ver
wachten. Respondenten uit de sector IDR verwachten 
evenveel daling als stijging.

Figuur 44: ontwikkeling van de vraag naar overbruggingsmanagement
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Op het gebied van change en crisismanagement 
verwachten alleen respondenten uit de overheid en 
UT&O sector duidelijk een daling. In de zorg geeft 50% 
aan een stijging te verwachten. Respondenten uit de 
sectoren FD en IDR laten geen overwicht zien van een 
daling of een stijging.

Figuur 45: ontwikkeling van de vraag naar change- en crisismanagement
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5.4 inzEt En tariEFsontwikkEling

Wij hebben de respondenten gevraagd welke ontwikke
ling zij voor het komende halfjaar verwachten voor wat 
betreft de tarieven voor de inzet van externe professio
nals.

Er is een klein aantal respondenten (12%) dat verwacht 
dat de tarieven het komende halfjaar gaan stijgen. Dit 
zijn voornamelijk respondenten uit de sector UT&O. Een 
groot deel van de respondenten verwacht toch dat de 
tarieven gaan dalen. In de overheid geeft bijna 60% van 
de opdrachtgevers dit aan en in de overige sectoren is 
dit ongeveer 30%. In vergelijking tot een jaar geleden is 
deze ontwikkeling al een stuk positiever. Toen verwacht
ten ongeveer 60% van alle respondenten uit alle sec
toren dat de tarieven zouden gaan dalen, in de sector 
UT&O gaf zelfs 80% van de respondenten dit aan.

Figuur 46: tariefsontwikkeling
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Wij vroegen de respondenten naar hun verwachting 
van het aantal projecten dat binnen de organisatie zal 
worden uitgevoerd.

De respondenten zijn positief over de verwachting van 
het aantal projecten dat binnen de organisatie uitge
voerd gaat worden. In de zorgsector verwacht de helft 
van de respondenten een lichte stijging en 10% zelfs 
een sterke stijging van het aantal uit te voeren projecten. 
In de sector IDR is men het minst positief, hier verwacht 
iets meer dan 30% van de respondenten een stijging. In 
de overheid en in de sector UT&O is er een behoorlijke 
groep respondenten, ongeveer een derde, die een lichte 
tot sterke daling verwacht van het aantal projecten.

In vergelijking tot vorig jaar is het aantal respondenten dat 
een stijging verwacht toegenomen, terwijl het aantal res
pondenten dat een daling verwacht, niet is afgenomen.

5.5 opdrachtvErstrEkking

Er zijn verschillende manieren waarop een organisatie 
tijdelijke invulling kan zoeken voor een vacante positie.

Een opdrachtgever kan onder andere via zijn eigen 
netwerk, rechtstreeks, zonder tussenkomst van een 
intermediair, contact zoeken met een interim manager. 
Een opdrachtgever kan er ook voor kiezen een interim 
management bureau of een andere intermediair in te 
schakelen die tegen een vergoeding de inzet van de 
interim manager regelt. Ook is er de mogelijkheid om via 
online databanken de vraag uit te zetten waarop interim 
managers kunnen reageren.

Wij vroegen de respondenten naar het belangrijkste 
kanaal dat zij gebruiken om nieuwe opdrachten te 
verstrekken.

Figuur 47: verwachting aantal projecten
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Het kanaal dat respondenten ten tijde van dit onderzoek 
het meest gebruiken om te zoeken naar tijdelijke mana
gers is het eigen netwerk. Vervolgens komen de preferred 
suppliers waarmee de organisatie werkt.  Wanneer wij 
kijken naar de sectoren valt op dat respondenten uit de 
overheid vaak gebruik maken van de afdeling inkoop. 
Online databanken en zoekmachines zoals Google wor
den slechts sporadisch gebruikt. 

Overall is in vergelijking met vorig jaar het gebruik van 
het eigen netwerk afgenomen, het gebruik van preferred 
suppliers gestegen (zelfs verdubbeld!) en het gebruik van 
interim management bureaus / intermediairs afgenomen.

Ook hebben wij de respondenten gevraagd of zij ver
andering voorzien in de manier waarop zij opdrachten 
verstrekken. Over het algemeen geven de respondenten 
aan op dezelfde wijze opdrachten te blijven verstrekken. 
De kanalen waarbij een duidelijke meerderheid van de 
opdrachtgevers verandering verwacht (lees: verwacht 
meer gebruik van te gaan maken) zijn het eigen netwerk 
en de preferred suppliers van de organisatie.

Een licht positieve verandering wordt voorzien voor het 
inschakelen van een intermediair bij het verstrekken van 
opdrachten.

Wij hebben de respondenten gevraagd naar de belang
rijkste criteria bij de selectie van een interim manager. 
Respondenten hebben de 3 criteria aangegeven die 
voor hen het zwaarst wegen.

Competenties en inhoudelijke expertise zijn volgens 
de respondenten de meest belangrijke criteria bij de 
 selectie van een interim manager. Ook een belangrijke 
rol spelen de persoonlijke klik tussen interim manager 
en opdrachtgever en de prijs. De afstand woonwerk
verkeer, geslacht en leeftijd worden niet als de belang
rijkste criteria gezien. 

In vergelijking met een jaar geleden is het belang van het 
vertrouwen in het bureau bij de selectie van een interim 
manager, gedaald.

kanalen om een interim manager te vinden

Kanaal 4e kwartaal 2010 4e kwartaal 2009
De afdeling inkoop van onze organisatie 10% 7%
De HRM-manager van onze organisatie 8% 13%
Een intermediair 13% 22%
Eigen netwerk van interim managers 38% 42%
Online databanken waar vraag en aanbod worden gematcht 2% 1%
Preferred suppliers waarmee onze organisatie werkt 27% 13%
Zoekmachines zoals Google 2% 2%

belangrijkste criteria bij selectie interim manager

Afstand woon-werkverkeer (korte afstand) 1%
Competenties 30%
Geslacht 0%
Indien interim manager via bureau: vertrouwen in het bureau 4%
Inhoudelijke expertise 22%
Leeftijd 0%
Persoonlijke klik 18%
Prijs 18%
Referenties 7%
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5.6 managEmEnt van ExtErnE proFEssionals

Veel organisaties werken naast hun vaste personeels
bestand met een zogenaamde flexibele schil van (vaste) 
externe professionals om bijvoorbeeld op afroep spe
cialistische hulp in te schakelen of om schaarste op de 
arbeidsmarkt op te vangen.

Figuur 48 geeft weer of de organisaties waar de 
 respondenten werkzaam zijn ten tijde van dit onder
zoek, werken met een flexibele schil van (vaste) externe 
professionals. 44% van alle respondenten geeft aan dat 
hun organisatie werkt met een flexibele schil van (vaste) 
externe professionals. In de zorg is dit percentage het 
laagst, namelijk 30%. Met meer dan 50% scoort de 
sector IDR het hoogst op deze vraag.

Wij vroegen de respondenten die positief hebben 
geantwoord op de vraag of hun organisatie werkt met 
een flexibele schil (44%) op welke functies deze schil 
van (vaste) externe professionals voornamelijk betrek
king heeft (figuur 49). Respondenten konden meerdere 
antwoorden geven.

De respondenten geven aan dat de flexibele schil in 
hun organisatie met name betrekking heeft op specia
listische / expertfuncties en op functies op uitvoerend 
niveau. De flexibele schil van (vaste) externe professio
nals heeft in veel mindere mate betrekking op functies 
op  managementniveau.

Verwacht dezelfde groep respondenten dat de omvang 
van de flexibele schil rond de organisatie zal toenemen 
de komende 2 jaar? Het antwoord is gevisualiseerd in 
figuur 50.

Er is geen duidelijke verwachting aan te geven van de 
verandering van de omvang van de flexibele schil de 
komende 2 jaar. Ongeveer 40% van de respondenten 
verwacht niet dat de omvang toeneemt en hetzelfde 
percentage verwacht juist wel dat de omvang van de 
flexibele schil om de organisatie toeneemt. Per sector 
lijken de opdrachtgevers in de sectoren FD, IDR en zorg 
een toename van de omvang te verwachten. De zorg
sector spant hier de kroon. 

Figuur 48: aanwezigheid flexibele schil
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5.7 wordEn ExtErnEn bEtrokkEn bij dE 
 organisatiE?

Wij vroegen de respondenten in hoeverre en op welke 
manier externe professionals bij de organisatie worden 
betrokken. 

Externe professionals kunnen deelnemen aan het 
 bestaande opleidingsprogramma binnen de organisatie
Over alle sectoren geeft meer dan 50% van de res
pondenten aan dat externen op enigerlei wijze kunnen 
 deelnemen aan het bestaande opleidingsprogramma 
(figuur 51). Opdrachtgevers uit de sector FD geven het 
meest aan dat externe professionals kunnen deelnemen 
aan het bestaande opleidingsprogramma. Respon
denten uit de zorgsector het minst. In de sector IDR is 
het opvallend dat van de organisaties waarbij externen 

worden betrokken bij de organisatie via het bestaande 
opleidingsprogramma, de respondenten (opdracht
gevers) wel vaak goed tot volledige betrokkenheid 
 hebben aangegeven.

Ter vergelijk antwoorden van interim managers:
Over alle sectoren geeft veruit het grootste deel van de 
interim managers aan dat zij geen betrokkenheid bij de 
organisatie ervaren wanneer het gaat om deelname aan 
het bestaande opleidingsprogramma. De sector UT&O 
geeft dit het minst aan, 40% zegt een goede betrok
kenheid te merken op dit gebied. Gevolgd door de FD 
met 34%. In de zorgsector is er bijna geen respondent 
die goede of volledige betrokkenheid merkt binnen de 
organisatie waarin hij recent is ingezet voor wat betreft 
deelname aan het bestaande opleidings programma.

Figuur 50: toename van de omvang van flexibele schil over 2 jaar

Figuur 51: Externe professionals worden betrokken door deelname aan opleidingsprogramma’s
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Er is een introductieprogramma speciaal voor externe 
professionals
Wat betreft een speciaal introductieprogramma voor 
externe professionals (figuur 52) ziet de verdeling over 
de sectoren er hetzelfde uit als bij de mogelijkheid van 
deelname aan het bestaande opleidingsprogramma. Er 
wordt vaker (circa 50%) aangegeven dat er geen speci
aal introductieprogramma voor externe professionals is 
als manier om hen meer bij de organisatie te betrekken. 

Ter vergelijk antwoorden van interim managers: 
In alle sectoren geven weinig tot geen respondenten 
aan betrokken te worden bij de organisatie via een 
introductieprogramma dat speciaal voor externen 
is  samengesteld. Dit is een nog groter deel dan dat 
aangeeft niet betrokken te worden bij het bestaande 
opleidingsprogramma. Interim managers uit de sector 
UT&O geven de meeste betrokkenheid aan (14%) en 
interim managers uit de FD de minste (83%).

Er blijft regelmatig contact na afloop van de opdracht
Minder dan 20% van de opdrachtgevers geeft aan dat 
er geen contact meer is na afloop van een opdracht 
 (figuur 53). Het grootste deel, zo’n 70%, geeft aan 
dat er beperkt tot redelijk contact is na een opdracht. 
Slechts 10% van de opdrachtgevers geeft aan zeer 
regelmatig contact te hebben met de externe profes
sional na beëindiging van een opdracht. In de sector FD 
is dit het meeste het geval ten opzichte van de andere 
sectoren.

Ter vergelijk antwoorden van interim managers: 
De antwoorden op deze vraag tonen weinig verschil 
tussen de sectoren. Over het geheel geven de respon
denten vaak aan met enige regelmaat (redelijke betrok
kenheid) nog contact te hebben met de organisatie na 
afloop van de opdracht. De uitersten geen contact en 
heel veel contact na het beëindigen van een opdracht 
komen erg weinig voor. 

Figuur 53: Externe professionals worden betrokken door regelmatig contact na afloop van de opdracht

Figuur 52: Externe professionals worden betrokken door deelname aan speciaal introductieprogramma
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Externe professionals worden uitgenodigd voor bedrijf s
evenementen
Van alle mogelijkheden genoemd in dit onderzoek om 
externe professionals bij de organisatie te betrekken, 
lijkt deelname aan bedrijfsevenementen het best te 
scoren. Opdrachtgevers nodigen externe professionals 
vaak uit voor bedrijfsevenementen/bedrijfsuitjes, slechts 
20% geeft aan dit niet te doen. Meer dan 30% van de 
respondenten geeft zelfs aan haar externe professionals 
vaak tot altijd uit te nodigen (figuur 54).

Ter vergelijk antwoorden van interim managers: 
Hier bemerken wij betrokkenheid. 64% van de interim 
managers merkt hier matige tot en met volledige betrok
kenheid. De hoogste betrokkenheid komt voor in de 
overheid en de minste in de zorgsector. 

Externe professionals krijgen dezelfde bedrijfsinformatie 
als vaste medewerkers 
Volgens de respondenten krijgen de externe profes
sionals over het algemeen dezelfde bedrijfsinformatie 

als vaste medewerkers. Bijna 50% van hen geeft aan 
dit goed tot volledig te doen. Slechts 10% van de 
opdracht gevers geeft aan externe professionals niet 
te voorzien van dezelfde bedrijfsinformatie als vaste 
medewerkers.

Ter vergelijk antwoorden van interim managers: 
Over alle  segmenten geeft ongeveer 50% aan goed tot 
volledig toegang te krijgen tot dezelfde bedrijfsinformatie 
als vaste medewerkers. Slechts 20% geeft aan geen 
tot beperkte toegang te hebben tot dezelfde bedrijfs
informatie.

Externe professionals worden periodiek beoordeeld
20% van de opdrachtgevers geeft aan dat de externe 
professionals niet periodiek worden beoordeeld. Een 
groep van 30% geeft aan dit vaak tot altijd te doen.

Ter vergelijk antwoorden van interim managers: 
Circa 50% van de respondenten geeft aan niet tot be
perkt periodiek te worden beoordeeld.

Figuur 55: Externe professional worden betrokken bij organisatie door toegang bedrijfsinformatie

Figuur 54: Externe professionals worden betrokken door deelname aan bedrijfsevenementen of bedrijfsuitjes
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5.8 hEt niEuwE wErkEn

Het Nieuwe Werken (HNW) wordt momenteel in veel 
organisaties gepropageerd. Daarmee wordt in dit 
 onderzoek bedoeld dat organisaties niet alleen flexibeler 
worden in contracten, maar ook in werkplekken (meer 
thuiswerk) en werktijden (geen vaste werktijden). 

Wij vroegen de respondenten aan te geven in welke 
mate de organisatie haar externe professionals ook 
betrekt bij Het Nieuwe Werken. Respondenten uit de 
sectoren IDR en FD geven het vaakst aan dat er binnen 
de organisatie geen sprake is van HNW, het betreft hier 
ongeveer 40%. In de  overheid, UT&O en zorg geeft 

meer dan 50% van de opdrachtgevers aan dat externe 
professionals op meerdere punten tot volledig in aan
merking komen voor HNW (figuur 57).

Ter vergelijk antwoorden van interim managers:
In de sector IDR en in de overheid komen respondenten 
het minst organisaties tegen die HNW aanbieden, in 
24% respectievelijk 23% is geen sprake van HNW. Daar 
waar wel sprake is van HNW merken interim managers 
uit de FD, IDR en overheid vaak dat zij niet of nauwe
lijks in aanmerking hiervoor komen. In de sector UT&O 
 komen de meeste respondenten volledig of op meer
dere punten in aanmerking voor HNW.

Figuur 56: Externe professionals worden betrokken door periodieke beoordelingen
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Figuur 57: opdrachtgevers en het nieuwe werken
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5.9 intErim managEmEnt burEaus

Wij stelden de respondenten de vraag wat zij van een 
interim management bureau verwachten.  Respondenten 
hebben 3 verwachtingen aangegeven die voor hen het 
zwaarst wegen.

Opdrachtgevers verwachten allerlei zaken van een 
interim management bureau zoals deze zijn aangegeven 
in de antwoordcategorieën. Het belangrijkste vinden 
zij een grondige screening / selectie van de interim 

manager. Gevolgd door ‘snelle oplossing’ (snel het juiste 
profiel vinden), voldoende aanbod van goede kandida
ten en een redelijke, eerlijke prijs. 

Wij vroegen de respondenten naar het type interim 
 management bureau waarmee de organisatie voor
namelijk werkt.

Ongeveer een kwart van de respondenten geeft aan 
niet met interim management bureaus te werken. Verder 
worden bureaus, groot of klein, zonder specifieke ken

verwachtingen van een interim management bureau

Als bureau actief meedenken bij problemen waarmee de organisatie te maken heeft 6%
Duidelijke prijszetting 5%
Een duidelijke omschrijving van de opdracht 6%
Een grondige screening / selectie van de interim manager 20%
Een interim management bureau biedt voor mij geen toegevoegde waarde 5%
Redelijke, eerlijke prijs 12%
Regelmatig overleg: bespreking en evaluatie tijdens en/of bij einde opdracht 5%
Snel het juiste profiel vinden / snelle oplossing 14%
Tussenkomst, interveniëren bij problemen tijdens de opdracht 4%
Voldoende aanbod van goede kandidaten 13%
Voldoende follow up van de interim manager tijdens de opdracht 4%
Voldoende technische / inhoudelijke support geven aan de interim manager 6%

Figuur 58: type bureaus waarmee wordt gewerkt
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nisorganisatie achter zich erg weinig gebruikt, slechts 
10% van de respondenten geeft aan met deze bureaus 
te werken. Bureaus, groot of klein, met een specifieke 
kennisorganisatie achter zich worden daarentegen erg 
veel gebruikt, meer dan 60% van de opdrachtgevers 
geeft aan met dit type bureaus te werken.

Wij stelden de respondenten de vraag wat voor hen de 
voordelen zijn van het inzetten van een interim manager.

Respondenten hebben 3 voordelen aangegeven die 
voor hen het zwaarst wegen. De respondenten zien 
flexibiliteit c.q. het tijdelijke  karakter en de know how 
van de interim manager als de grootste voordelen van 
het inzetten van interim  managers in de organisatie. Ver
der zijn snelle beschikbaarheid en snelle resultaten ook 
belangrijke voordelen die opdrachtgevers ervaren. 3% 
van de opdrachtgevers geeft aan geen voordelen te zien 
in het inzetten van interim managers. Slechts 1% ziet de 
prijs als voordeel. Dat een interim manager continuïteit 
van de organisatie garandeert en neutraal advies geeft, 
wordt door een kleiner deel als voordeel aangemerkt.

5.10 tEn slottE

Evenals vorig jaar vroegen wij de respondenten of zij 
overwegen om zelf interim manager te worden.

Meer dan de helft van de opdrachtgevers geeft aan niet 
te overwegen om interim manager te worden (56%). In 
vergelijking met het vorige onderzoek is dit percentage 
iets gedaald. Meer dan 20% geeft aan wel te overwe
gen de stap naar interim management te zetten. Het 
aantal twijfelaars (‘weet ik nog niet’) is toegenomen van 
14% naar 22% in het huidige onderzoek.

voordelen van het inzetten van een interim manager

Flexibliteit, tijdelijke karakter 23%
Garandeert continuïteit van de organisatie 7%
Ik zie geen voordelen van het inzetten van een interim manager 3%
Know how, ervaring 23%
Neutraal advies / objectiviteit 11%
Prijs / voordelige oplossing 1%
Snel resultaten / korte inwerkperiode 13%
Snelle beschikbaarheid 19%

Figuur 59:  overweging tot interim manager
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   Weet ik nog niet

56%

22% 22%
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extra bevIndIngen  
opdrachtgevers

Op basis van de informatie waarvan de respondenten 
ons hebben voorzien, zijn nog veel meer correlaties en 
specifieke verbanden aan te geven. De meest opmer
kelijke hebben wij onderstaand per onderwerp weerge
geven.

FlExibElE schil

44% van de opdrachtgevers geeft aan met een flexibele 
schil van vaste externe professionals te werken.

Wat is de omvang van uw organisatie?
De flexibele schil is met name aanwezig bij grotere 
 organisaties met meer dan 2.000 werknemers (figuur 60).

Is er binnen uw organisatie strategisch  beleid 
met betrekking tot het inhuren van externe 
 professionals?
In organisaties die aangeven met een flexibele schil te 
werken, komt het vaker voor dat er strategisch beleid is 
voor de inzet van vaste externe professionals. 

Van welk kanaal maakt u het meest gebruik 
 wanneer u een externe professional / interim 
 manager zoekt?
Opdrachtgevers die werken met een flexibele schil ge
ven vaker aan het eigen netwerk van interim managers 
te gebruiken dan opdrachtgevers zonder een flexibele 
schil rond hun organisatie. 

Voorziet u verandering in de manier waarop u een 
externe professional / interim manager zoekt?
Opdrachtgevers met een flexibele schil verwachten 
meer dat het gebruik van het eigen netwerk en inter
mediairs zal stijgen dan opdrachtgevers zonder flexibele 
schil. 

Wat zijn voor u de belangrijkste criteria bij de 
 selectie van een interim manager?
De opdrachtgevers met een flexibele schil geven relatief 
vaker aan dat de prijs het belangrijkste criterium is bij de 
keuze voor een interim manager. Competenties worden 
relatief als belangrijker gezien door de opdrachtgevers 
zonder flexibele schil. Vervolgens wordt de persoonlijke 
klik belangrijk gevonden, belangrijker door organisaties 
zonder flexibele schil dan bedrijven met. En als laatste 
wordt de inhoudelijke expertise door beide groepen 
belangrijk geacht.

Op welke functieniveaus / diensten heeft de 
 flexibele schil betrekking?
Organisaties die met een flexibele schil werken, geven 
aan dat deze betrekking heeft op functies op uitvoerend 
niveau  met 60% is dit duidelijk de eerst gekozen optie. 
Overall worden specialistische functies / expertniveau 
toch vaker gekozen.

Figuur 60: omvang van uw organisatie
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Kunt u aangeven in hoeverre en in welke mate de 
externe professionals bij uw organisatie worden 
betrokken?
Opvallend is dat betrokkenheid op elk gebied hoger 
wordt aangegeven door de opdrachtgevers dan door 
de interim managers wordt ervaren. Opdrachtgevers 
verwachten dus beter te scoren dan blijkt uit de mening 
van de interim managers.

Organisaties met een flexibele schil geven op elk gebied 
aan meer betrokkenheid te bieden dan organisaties 
zonder flexibele schil, behalve waar het gaat om het 
uitnodigen van externe professionals voor bedrijfsevene
menten en bedrijfsuitjes.

omvang van dE organisatiE

Is er binnen uw organisatie strategisch  beleid 
met betrekking tot het inhuren van externe 
 professionals?
Hoe groter de omvang van de organisatie hoe vaker 
er beleid is met betrekking tot het inhuren van externe 
professionals (figuur 62).

Wat is momenteel het percentage externe profes-
sionals in uw organisatie?
Naarmate de omvang van de organisatie toeneemt, 
neemt het percentage externe professionals toe  
(figuur 63).

Hoe ontwikkelt zich naar verwachting het 
 komende halfjaar de vraag naar interim manage-
ment binnen uw organisatie?
De grotere organisaties met meer dan 2.000 medewer
kers hebben voor meer dan de helft de verwachting dat 
de vraag naar interim management gaat dalen. Orga
nisaties van middelgroot formaat verwachten het minst 
een daling van de vraag naar interim management het 
komende halfjaar. Deze organisaties kennen het groot
ste aandeel opdrachtgevers dat een stijging verwacht. 
De kleinere organisaties verwachten weer meer een 
 daling van de vraag dan de organisaties uit het middel
ste segment, maar minder dan de grotere organisaties.

Figuur 61:  Functie en flexibele schil
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Figuur 62: aanwezigheid strategisch beleid rondom inzet externen 
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Wat verwacht u van de ontwikkeling van de 
tarieven voor interim management het komende 
halfjaar?
Grotere organisaties verwachten vaker een daling van 
het tarief voor het komende halfjaar dan de kleinere 
organisaties. 

Wat verwacht u van het aantal projecten dat 
 binnen uw organisatie wordt uitgevoerd?
Organisaties met een middelgrote omvang (500 – 2.000 
medewerkers) verwachten voor bijna 60% dat het aantal 
projecten binnen de organisatie zal stijgen (figuur 64).

Van welk kanaal maakt u het meest gebruik wan-
neer u een interim manager / externe professional 
zoekt?
Hoe groter de omvang van de organisatie, hoe vaker de 
preferred suppliers worden gebruikt. In grotere organi
saties wordt het eigen netwerk van interim managers 
minder vaak gebruikt bij het zoeken naar een interim 
manager (figuur 65).

Voorziet u verandering in de manier waarop u een 
externe professional / interim manager zoekt?
Ondanks dat organisaties met een grotere omvang het 
eigen netwerk minder gebruiken, verwachten zij het 
meest dat het gebruik hiervan zal stijgen.

Figuur 63: percentage externe professionals in de organisatie

Figuur 64: verwachting aantal projecten dat binnen de organisatie wordt uitgevoerd
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Erg opvallend is hoe sterk men verwacht dat het gebruik 
van preferred suppliers zal stijgen. Bij de organisaties 
met een omvang van meer dan 2.000 medewerkers is 
dit meer dan 50%. 

Wat zijn voor u de belangrijkste criteria bij de 
 selectie van een interim manager? 
Bij organisaties met een omvang kleiner dan 500 of 
groter dan 2.000 medewerkers is de prijs belangrijker 
dan competenties (figuur 66). 

Voor zover sprake is van Het Nieuwe Werken 
(HNW) in uw organisatie, in welke mate geldt HNW 
ook voor uw externe professionals?
Organisaties uit het middensegment geven het meest 
aan dat er geen sprake is van HNW binnen de organisa
tie (figuur 67).

Met welk type interim management bureau werkt 
uw organisatie?
Hoe groter de omvang van de organisatie, hoe vaker 
deze met interim management bureaus werkt en dan 
voornamelijk met de grotere bureaus.

Figuur 65: welk kanaal wordt het meeste gebruikt?
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Figuur 67: opdrachtgevers en het nieuwe werken

Figuur 66: belangrijkste criteria bij de selectie van een interim manager
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FunctiEnivEau rEspondEnt

Van de respondenten is het grootste aantal ten tijde van 
het onderzoek werkzaam op het niveau van afdelings
hoofd, gevolgd door Raad van Bestuur / hoofddirectie. 
Respondenten werkzaam als project of programmama
nager zijn het minst vertegenwoordigd (3% resp. 5%).

Hoe ontwikkelt zich naar verwachting het 
 komende halfjaar de vraag naar interim manage-
ment binnen uw organisatie?
Respondenten werkzaam op het functieniveau Raad 
van Bestuur geven het minst aan een daling van de 
vraag naar interim management te verwachten.

Wat verwacht u van de ontwikkeling van de 
tarieven voor interim management het komende 
halfjaar?
Respondenten werkzaam op Raad van Bestuurniveau 
verwachten het meest een grote daling van de tarieven 
van meer dan 10%. De groep hierin die verwacht dat de 
tarieven gelijk blijven, is het kleinst in vergelijking tot de 
andere functies (figuur 69).

Van welk kanaal maakt u het meest gebruik wan-
neer u een externe professional / interim manager 
zoekt?
De groep respondenten op het niveau van Raad van 
Bestuur / hoofddirectie geeft het meest aan gebruik te 
maken van het eigen netwerk van interim managers om 
naar externe professionals te zoeken. Zij maken opval
lend minder gebruik van preferred suppliers.

Figuur 68:  Functieniveau van de opdrachtgevers
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Figuur 69: ontwikkeling van de tarieven voor interim management voor het komende halfjaar
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Wat verwacht u van een interim management 
bureau?
Respondenten werkzaam in de Raad van Bestuur 
 geven opvallend vaak aan dat zij van het interim 
 management bureau verwachten dat er voldoende 
 follow up is van de interim manager tijdens de opdracht.

Overweegt u om zelf interim manager te worden?
De respondenten op Raad van Bestuurniveau  geven 
het meest aan niet te overwegen om zelf interim 
 manager te worden.
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IndIces

interim index per sector

dec 2008 april 2009 nov 2009 mei 2010 nov 2010

Financiële dienstverlening 86,1 63,8 52,3 60,4 70,1
Industrie / diensten / retail 93,5 80,2 77,6 82,3 92,4
Overheid 98,3 90,8 77,5 65,9 50,2
Utilities, telecom & OV 90,5 73,2 67,4 69,1 74,2
Zorg 99,2 93,0 92,0 95,9 99,3
Overall totaalcijfer 93,3 79,8 72,8 73,5 74,7

interim index per functiegebied

dec 2008 april 2009 nov 2009 mei 2010 nov 2010

Algemeen manager 96,3 86,0 79,0 77,2 76,2
Expert / consultant 98,2 86,1 83,8 92,0 94,2
Functioneel manager 
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)

91,3 76,5 69,9 69,7 72,6

Project- / programma manager 90,5 73,6 63,6 65,8 66,5

Overall totaalcijfer 93,4 79,8 72,8 73,6 74,7

interim index industrie/diensten/retail per functiegebied

dec 2008 april 2009 nov 2009 mei 2010 nov 2010

Algemeen manager 96,2 86,0 81,3 84,6 93,7
Expert / consultant 99,4 92,6 96,3 110,0 122,0
Functioneel manager 
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)

88,3 71,7 70,4 73,9 81,4

Project- / programma manager 94,9 80,4 74,9 79,1 94,6

Overall totaalcijfer 93,5 80,2 77,5 82,2 92,3

interim index financiële dienstverlening per functiegebied

dec 2008 april 2009 nov 2009 mei 2010 nov 2010

Algemeen manager 84,5 65,4 60,3 68,5 78,8
Expert / consultant 93,8 75,7 74,4 82,1 94,2
Functioneel manager 
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)

86,2 65,6 48,2 53,5 66,5

Project- / programma manager 84,7 55,1 38,7 50,4 56,3

Overall totaalcijfer 86,2 63,9 52,4 60,5 70,2

6.1 intErim managErs
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interim index overheid per functiegebied

dec 2008 april 2009 nov 2009 mei 2010 nov 2010

Algemeen manager 99,4 92,5 81,7 66,6 49,2
Expert / consultant 99,9 90,2 80,0 73,4 50,6
Functioneel manager 
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)

103,1 96,0 80,9 71,0 59,3

Project- / programma manager 91,4 83,2 65,8 56,2 41,1

Overall totaalcijfer 98,3 90,8 77,5 65,9 50,2

interim index utilities/telecom & openbaar vervoer per functiegebied

dec 2008 april 2009 nov 2009 mei 2010 nov 2010

Algemeen manager 99,7 86,6 72,0 79,5 85,2
Expert / consultant 97,5 80,3 68,9 85,4 104,1
Functioneel manager 
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)

84,4 72,1 73,1 72,5 85,9

Project- / programma manager 88,3 62,9 59,9 55,1 54,5

Overall totaalcijfer 90,5 73,2 67,4 69,1 74,2

interim index zorg per functiegebied

dec 2008 april 2009 nov 2009 mei 2010 nov 2010

Algemeen manager 101,5 96,6 92,9 92,6 94,3
Expert / consultant 99,2 93,2 90,7 103,7 89,7
Functioneel manager 
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)

97,0 86,3 84,9 83,6 86,7

Project- / programma manager 98,6 98,6 102,9 123,7 144,6

Overall totaalcijfer 99,2 93,0 92,0 95,9 99,3
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interim index per sector

nov 2009 nov 2010

Financiële dienstverlening 83,3 82,2
Industrie / diensten / retail 92,4 92,9
Overheid 86,2 68,6
Utilities, telecom & OV 87,0 83,5
Zorg 95,8 105,8
Overall totaalcijfer 89,9 83,5

interim index naar omvang van de organisatie

nov 2009 nov 2010

< 250 medewerkers 94,5 92,2
250 – 500 medewerkers 90,4 80,8
500 – 1.000 medewerkers 91,1 90,7
1.000 – 2.000 medewerkers 90,5 87,7
> 2.000 medewerkers 83,9 72,7

Overall totaalcijfer 89,9 83,5

interim index overheid naar omvang van de  
organisatie

nov 2009 nov 2010

< 250 medewerkers 87,0 77,6
250 – 500 medewerkers 84,5 64,9
500 – 1.000 medewerkers 89,3 69,3
1.000 – 2.000 medewerkers 89,0 82,2
> 2.000 medewerkers 83,3 58,4

Overall totaalcijfer 86,2 68,6

interim index financiële dienstverlening  
naar omvang van de organisatie

nov 2009 nov 2010

< 250 medewerkers 97,5 105,0
250 – 500 medewerkers 95,0 89,4
500 – 1.000 medewerkers 83,9 81,4
1.000 – 2.000 medewerkers 78,4 84,3
> 2.000 medewerkers 77,6 76,5

Overall totaalcijfer 83,3 82,2

interim index utilities, telecom & openbaar vervoer 
naar omvang van de organisatie

nov 2009 nov 2010

< 250 medewerkers 120,0 128,8
250 – 500 medewerkers 97,5 87,5
500 – 1.000 medewerkers 92,5 95,0
1.000 – 2.000 medewerkers 95,0 87,5
> 2.000 medewerkers 74,2 66,7

Overall totaalcijfer 87,0 83,5

interim index industrie / diensten / retail  
naar omvang van de organisatie

nov 2009 nov 2010

< 250 medewerkers 95,3 96,4
250 – 500 medewerkers 91,9 92,0
500 – 1.000 medewerkers 91,8 89,3
1.000 – 2.000 medewerkers 92,4 92,4
> 2.000 medewerkers 88,2 91,1

Overall totaalcijfer 92,4 92,9

interim index zorg naar omvang van de organisatie

nov 2009 nov 2010

< 250 medewerkers 91,3 88,8
250 – 500 medewerkers 94,6 102,1
500 – 1.000 medewerkers 94,4 113,1
1.000 – 2.000 medewerkers 96,3 100,5
> 2.000 medewerkers 101,4 109,9

Overall totaalcijfer 95,8 105,8

6.2 opdrachtgEvErs
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Een reflectie door ing. Piet Hein de Sonnaville 

Goed werkgeverschap: ja, maar is dat ook goed 
opdrachtgeverschap?
Uit deze Interim Index komen nieuwe, opvallende zaken 
naar voren. Uiteraard levert herhalend onderzoek een 
reeks van trends op, maar bijzonder is de toevoeging 
van de mening van de opdrachtgever (vraagzijde) naast 
die van de interim manager (aanbodzijde). Wij geven in 
dit hoofdstuk een reflectie op die zaken uit het rapport 
die het meest in het oog springen.

De rode draad in dit onderzoek vormt de flexibele schil 
die door veel organisaties wordt gebruikt. Geconsta
teerd is dat deze vorm van flexibilisering van arbeid nog 
in de kinderschoenen staat, ondanks het feit dat 44% 
van de opdrachtgevers zegt te werken met een flexibele 
schil van vaste externen en meer dan 70% van hen 
zegt hiervoor beleid te hebben ontwikkeld. In de praktijk 
wordt dit onvoldoende herkend door de direct betrokke
nen: de externen zelf. De verschillen zijn fors! 
Zonder volledig te zijn, noemen wij: 

 > Het ontbreken van een adequaat introductie
programma; 

 > Onduidelijkheid over bedrijfsinformatie die soms wel 
en soms niet toegankelijk is voor externen; 

 > Het niet of nauwelijks beoordelen van deze groep 
externen;

 > Onduidelijkheid of ‘Het Nieuwe Werken’ wel of niet 
van toepassing voor hen is;

 > Het weinig gestructureerd contact onderhouden met 
externen na afronding van een opdracht.

Hier liggen grote kansen voor organisaties die met 
een flexibele schil werken. Immers, de tarieven van de 
externen die tot deze schil behoren, liggen lager. In feite 
wordt een deel van het ondernemerschap ingewisseld 
tegen werkgarantie. Wij voorzien binnen afzienbare 
 termijn dat een tussenmodel zal gaan ontstaan van 
‘near employees’: mensen die nauw verbonden zijn 
met organisaties zonder op de payroll te staan. Het 
zijn zelfstandigen die sterke banden hebben met een 
organisatie en andersom. Er wordt in elkaar geïnves
teerd. Sommige voorzieningen (denk aan pensioenvoor
zieningen) gaan aan hen voorbij, andere (opleidings en 
begeleidingsprogramma’s) worden gedeeld. De vaste 
medewerkers leren van de tijdelijke en omgekeerd. 
Loopbaanontwikkeling kan van de ene naar de andere 
schil gaan, zonder dat medewerkers verloren gaan voor 

de organisatie. Een goed en gestructureerd programma 
hiervoor heeft grote voordelen voor alle partijen. 

De term ‘goed opdrachtgeverschap’ komt naar boven 
naast de meer bekende term ‘goed werkgeverschap’. 
Hier ligt volgens ons een sleutelrol voor de HRMmana
ger. Goed opdrachtgeverschap betekent dat externen 
zich betrokken voelen bij de organisatie waarin zij wer
ken. Periodiek beoordeeld worden, toegang hebben tot 
relevante gegevens en weten wat van hen wanneer ver
wacht wordt. Dat hier nog onvoldoende aandacht naar 
uitgaat, is wat ons betreft een gemiste kans. Er is op dit 
terrein nog een weg te gaan voor menig opdrachtgever. 
De balans kosten/baten zal snel in positieve zin omslaan 
indien (geringe) investeringen hierin gedaan worden.

De rol van bureaus, ook in dit onderzoek weer een 
 issue, zal door de structurele aanwezigheid van een 
flexibele schil rondom organisaties, verschuiven. 
 Bedrijven met veel ‘near employees’ hebben minder 
behoefte aan de traditionele bureaurol. Men kan putten 
uit een reservoir van vaste, tijdelijke medewerkers. Voor 
bureaus ontstaat een andere invulling: hetzij als beheer
der, in de volle breedte, van de flexibele schil, hetzij als 
specialist buiten de schil die organisaties helpen met 
tijdelijke bemensing. 

Speciale aandacht willen wij ook besteden aan de grote 
vraaguitval die overheidsorganisaties verwachten (60% 
verwacht een daling). Deze trend zet zich in onze onder
zoeksreeks steeds verder door. Toch moet men goed 
kijken naar de realiteit: het percentage externen is juist 
gestegen in de overheid ten opzichte van de peiling van 
vorig jaar. Opvallend in dit verband is ook de duur van 
de opdrachten: bijna 40% van de interim managers in 
de overheid geeft aan langer dan 1 jaar in de opdracht 
actief te zijn, 20% zelfs langer dan 1,5 jaar. Uit ervaring 
weten wij dat de ‘levenscyclus’ van een interim manager 
eindig is. Na 9 maanden neemt de meerwaarde, ten op
zichte van de eerste maanden, af. Dat 1 op de 5  interim 
managers langer dan 1,5 jaar een opdracht vervult, 
getuigt niet erg van goed opdrachtgeverschap. Bedrijfs
economisch zijn hier grote vraagtekens bij te plaatsen.

Tarifering is een ander essentieel element. Er lijkt een 
eind gekomen te zijn aan de daling van de tarieven. 
Een gemiddeld tarief bedraagt nu € 118,00 per uur 
met 3,5 dagen inzet per week. Met een gemiddelde 
opdrachtduur van 7,5 maand ontstaat een beeld van 
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een volwassen markt, waarin excessen schaars zijn. De 
meerprijs van een externe ten opzichte van een interne 
medewerker (tussen de 25 en 40%), is volgens de 
markt dus zeer goed verdedigbaar.

Leeftijd. Twee opvallende constateringen: het tarief stijgt 
naarmate men ouder wordt, maar de daadwerkelijke 
inzet daalt naarmate men ouder wordt. Hier ligt volgens 
ons een koppeling. Prijzen oudere interim managers 
zichzelf uit de markt of zijn er andere elementen die een 
rol spelen? 

Waarom werken er, in percentages en aantallen, meer 
externen bij grotere organisaties? Het omgekeerde zou 
aannemelijker zijn. Grotere organisaties hebben meer 
‘restcapaciteit’ in zich. Het lijkt voor de hand te lig
gen om hier de tijdelijke bemensing uit te rekruteren, 
maar de werkelijkheid laat andere cijfers zien. Dit is 
een vreemde constatering die wij herkennen vanuit de 
praktijk. “Wij hebben een groot overschot aan mensen, 
maar komen er ook honderden te kort”, zei recent een 
opdrachtgever. Gebrek aan ondernemingsgeest, politiek 
gedrag en inflexibiliteit zijn vaak onderliggende factoren 
waarom juist grote organisaties gemakkelijker omgaan 
met het aantrekken van externen. Small is beautiful. 

Waarop selecteert men een externe? Slechts 1% van 
de opdrachtgevers geeft aan dat de woonwerkafstand 
een belangrijk criterium is. Daar waar in het onderzoek 
wordt aangetoond dat HNW (Het Nieuwe Werken) 
 grotendeels aan externen voorbij gaat (wij vinden dit 
geen goede ontwikkeling), zou de woonwerkafstand 
een relevant criterium moeten zijn bij de selectie van 
externen. Wanneer organisaties hier geen rekening mee 
houden, leggen zij onnodig beslag op mens en milieu.

Interim managers selecteren natuurlijk ook de opdracht
gever. Voornamelijk doen zij dit via eigen acquisitie, via 
bureaus of worden zij ‘teruggevraagd’. Opvallend is dat 
voornamelijk leden van Raden van Bestuur uit het eigen 
netwerk interim managers halen. Wij vinden deze trend 
zorgwekkend. Natuurlijk, bezien vanuit het perspectief 
van een bureau is kritiek hierop verdacht. Toch bestaat 
het gevaar dat een werkelijk objectieve blik die zonder 
aanziens des persoons handelt en oordeelt, verloren 
gaat. Dit is niet in het belang van de onderneming.

Interessant in dit onderzoek zijn de verschillen in rollen 
die mannen en vrouwen hebben in organisaties. Crisis

managers zijn veel vaker mannen dan vrouwen. Omge
keerd zijn er verhoudingsgewijs veel vrouwen werkzaam 
als functioneel manager. Of deze tendens (verschillen in 
rollen tussen mannen en vrouwen) wenselijk is, is maar 
helemaal de vraag.

Speciale aandacht moet er zijn voor de inzet van pro
ject en programmamanagers. Behoudens de overheid, 
is de verwachting van de vraag naar dit type interim 
managers over de hele linie positief. Zowel onder op
drachtgevers als onder interim managers. Klaarblijkelijk 
is de eigen organisatie steeds minder in staat projecten 
en programma’s met eigen mensen te leiden. Dit beeld 
past in de toename van de flexibilisering van de arbeid. 
Specifieke kennis en kunde worden steeds meer van 
buiten gehaald. De interim manager, traditioneel voor
namelijk ingezet als crisis en verandermanager, voldoet 
aan deze stijgende vraag en behoudt daarmee zijn 
domein, echter deze keer met een andere invulling.
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Een reflectie door prof. dr. mr. Leo Witvliet

Deze Interim Index is weer een bijzondere omdat niet 
alleen interim managers bereid zijn geweest mee te 
 werken, maar ook een zeer groot aantal opdracht
gevers. 

Bij de interim managers kunnen wij zien dat de gemid
delde leeftijd steeds iets toeneemt, hetgeen er op kan 
wijzen dat er een trouw publiek is dat de vragenlijst 
invult. Dit kan betekenen dat wij, om de breedte van de 
uitkomsten representatief te houden, op zoek moeten 
gaan naar nieuwe respondenten. Anderzijds geeft de 
huidige samenstelling betrouwbare inzichten in de ont
wikkeling en verandering over de afgelopen jaren, een 
longitudinale benadering.
Heel mooi binnen de groep opdrachtgevers is het 
onderscheid dat gemaakt kan worden tussen de eind
verantwoordelijke bestuurders en directies en de meer 
uitvoerende managers. Wij zien in de uitkomsten een 
duidelijk verschil. De eindverantwoordelijke groep denkt 
positiever over het gebruik maken van interim mana
gers, maar is bijvoorbeeld kritischer als het gaat om de 
prijsontwikkeling (nog 10% daling). 

In deze reflectie wil ik aandacht besteden aan 3 ontwik
kelingen. De ontwikkeling van de prijs in relatie tot de 
wens van de overheid om meer ruimte te maken  
en / of mogelijkheden te creëren voor zelfstandige pro
fessionals (en het MKB) in het gehele proces van inkoop 
en aanbestedingen. Hoe kan zij meer contracten afslui
ten met zelfstandige professionals? In de 2e plaats aan 
de ontwikkeling die in deze index overduidelijk is, dat 
de aanduiding interim management niet meer adequaat 
is om een onderscheid aan te brengen in het karakter 
van de opdracht. Tot slot schenk ik aandacht aan de 
ontwikkelingen op de grens van vraag en aanbod. 

Op pagina 33 zijn de resultaten opgenomen over de 
tariefsontwikkeling. Het eerste wat mij opviel, is het 
grote verschil tussen de maximumtarieven die genoemd 
worden en de minimumtarieven. Op een enkele plaats 
moeten wij verder onderzoek doen naar de accuratesse 
van de cijfers. Bijvoorbeeld bij de general manager 
zien wij een prijsvariatie tussen 225 en 70 en ook bij 
de verandermanager tussen de 300 en 60. Maar met 
een standaarddeviatie van 25 kunnen wij vaststellen 
dat bijvoorbeeld bij de projectmanagers de antwoorden 

en het gemiddelde van 114 adequaat lijken. Waarom 
is dit soort informatie van belang in meer algemene 
beleidstermen? Ten eerste om te zien of de interim 
 managers in staat zijn een passende verdienste te reali
seren bij deze prijsontwikkeling gekoppeld aan het aan
tal dagen dat per week gewerkt wordt en de inzet over 
een langere periode. In dit onderzoek is een gemid
delde gevonden van 3,5 dagen per week. Naar voren 
kwam het verschil dat bij de overheid en de financiële 
dienstverlening langere opdrachten gerealiseerd worden 
(15 maanden) ten opzichte van de andere sectoren die 
opdrachten kennen met beduidend kortere looptijden. 
Dit zegt iets over het aantal verliesuren / dagen dat 
gemaakt wordt tussen opdrachten. Nu kunnen wij de 
nodige sommetjes maken en vaststellen of er een reële 
verdienste gerealiseerd kan worden. Daarbij moeten wij 
nog rekening houden met de afdracht die een aantal 
interim managers moet doen aan het bemiddelende 
bureau en met de vaste bedrijfskosten, zoals verzekerin
gen, pensioenbijdrage, vervoer en andere kosten (door 
deskundigen in het ideale geval berekend op tussen de 
€ 30.000  € 40.000 per jaar).  

Kennis over de cijfers is van belang voor de interim 
managers, voor de bureaus, maar ook voor de beleids
makers bij de overheid die beleid moeten maken om 
meer zelfstandige professionals toe te laten via reguliere 
inkoop en aanbestedingen. Voor zover ik daarvan op de 
hoogte ben, wordt door beleidsmakers gekeken naar de 
optie om het prijsniveau van in te kopen interim mana
gers en professionals vergelijkbaar te laten zijn met de 
kosten die verbonden zijn aan de invulling via een vaste 
aanstelling. Daarmee ontstaat er meer ruimte om te 
werken met flexibel personeel. De kosten zijn vergelijk
baar en de inzet van externen gaat dan niet meer ten 
koste van de ruimte om personeel voor je te laten wer
ken (loonruimte). In die discussie is het van belang om 
te weten enerzijds wat een verantwoord tarief is voor de 
betreffende zelfstandige professional en anderzijds of de 
vergelijking met de loonsom, vermeerderd met alle se
cundaire kosten (daar schijnt discussie over te zijn) voor 
een vaste aanstelling, tot een adequate uitkomst leidt. 
De rekensommetjes kunnen gemaakt worden, wij heb
ben dat ook gedaan. Wij denken dat de bodemtarieven 
leiden tot uitkomsten die een verantwoorde bedrijfsvoe
ring onmogelijk maken voor zelfstandige professionals 
die het gezinsinkomen moeten verdienen. Niemand is 
daarmee gediend.
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Deze peiling laat zien dat een groot aantal responden
ten aangeeft tot de flexschil van een bedrijf te behoren. 
Daarnaast is er op diverse plaatsen informatie te vinden 
met betrekking tot het soort opdracht dat uitgevoerd 
wordt. Heel duidelijk is dat een groot aantal opdrachten 
een functionele inslag heeft. Gewoon de werkelijk
heid van vandaag. Wat voor ons allen wel van belang 
wordt, is om dit te onderkennen en daar betekenis aan 
te geven. Niet in de zin van meer en minderwaardig, 
maar in de zin van wat dit bijvoorbeeld betekent voor de 
(voortgezette) opleiding van deze zelfstandige profes
sionals. De naam van het beestje geeft het onderscheid 
niet meer. In mijn ogen betekent dit dat wij een onder
scheid moeten maken naar de inhoud van de opdracht 
en het betreffende functionele vakgebied. In mijn oratie, 
die ik in oktober van dit jaar heb mogen houden, heb 
ik daar het nodige over gezegd en indelingen laten zien 
die heel bruikbaar zijn. Voor de zelfstandige professional 
in het functionele domein worden vakkennis, inzichten 
en vaardigheden in het kunnen werken in een steeds 
wijzigende context van belang. Terwijl voor de meer 
interventiekundige opdrachten, naast persoonlijke vaar
digheden, veel meer organisatiekundige, ontwerp, be
sturings en veranderkundige vraagstukken aan de orde 
moeten komen. Een verfijning is ook nog mogelijk door 
te kijken naar de verschillen per sectoren, bijvoorbeeld 
onderwijs, hogere en lagere overheden en bedrijfsleven. 
Verschillende leerlijnen kunnen en zullen ontwikkeld 
moeten worden.

Tot slot een opmerking over het spanningsveld tussen 
vraag en aanbod, daar waar de zelfstandig gevestigde 
interim managers hun opdrachten moeten verwerven 
en afsluiten. Een spanningsveld dat dringend om een 
uitgebreide verkenning vraagt. De inzichten gaan heen 
en weer, wat zijn de echte trends, wat zijn de echte 
ontwikkelingen? Deze index geeft alweer nieuwe inzich
ten. Bijvoorbeeld dat de zelfstandige professionals, in 
de functionele disciplines, die verbonden zijn aan een 
klein gespecialiseerd bureau, betere kansen hebben om 
een opdracht te verkrijgen. Behalve bij de overheid en 
bedrijven met meer dan 2.000 medewerkers. De invloed 
van aanbesteding en inkoop gebaseerd op prijs worden 
hier zichtbaar. Heeft de afname van het gebruik van het 
informele circuit om aan interim managers te komen in 
bepaalde sectoren, daarmee te maken? De inkoop van 
project en programmamanagers lijkt meer gekoppeld 
te zijn aan het informele circuit van elkaar kennen en 

weten wat je aan elkaar hebt. Zo zijn er nog veel andere 
zaken naar voren te halen, zoals de ontwikkeling van 
de opbrengstverdeling tussen bureau en zelfstandige 
professional, de opvattingen daarover aan de vraagzijde 
en de reactie daarop in nieuwe dienstverleningsvormen. 
Hoe ziet de dienst, de toegevoegde waarde eruit van 
de professionele bureaus voor interim management (het 
bureau van de toekomst). Het gebruik van zoekmachi
nes lijkt maar een marginale rol te vervullen, maar als 
je ernaar vraagt dan kan een zelfstandige professional 
je er veel over vertellen. Ik hoop dat wij een dergelijk 
 verdiepend onderzoek kunnen gaan houden.
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Een reflectie door dr. Steven Dhondt en  
dr. Anneke Goudswaard

Het gaat nog niet goed met de markt voor interim 
managers. Zowel inhurende organisaties als de interim 
managers verwachten niet veel groei in de komende 
periode. Een redelijk aantal zit nog steeds niet met 
een klus en zelfs een kwart van de interim managers 
staat niet afkerig meer van terugkeer naar een ‘normale 
baan’. Het lichtpuntje uit de eerdere Interim Indexen is 
daarmee dan blijkbaar weer gedoofd. Vooral de over
heid ziet niet zoveel heil. Het houdt dus niet over voor 
de interim managers. Nochtans zou je verwachten dat 
juist in deze veranderlijke tijd, de interim manager een 
centrale rol zou moeten vervullen in organisaties. Wij 
leven toch in de flextijd?

Juist de huidige Interim Index biedt enkele nieuwe 
inzichten in de flexsituatie van bedrijven. Organisaties 
worden steeds flexibeler en technologie is de drijvende 
kracht daarachter. Wij herinneren ons allen nog de kre
ten over ‘de Nieuwe Economie’. Webtechnologie biedt 
de mogelijkheid om de hype te overstijgen. Zij laat toe 
dat organisaties steeds flexibeler worden. Sommige or
ganisaties hopen zelfs dat het internet alle contracten en 
relaties regelt. Websites worden opgetuigd, sommigen 
zetten heuse marktplaatsen op waarop de confrontatie 
tussen vraag en aanbod het snelst zou kunnen verlo
pen. Webmachines kunnen inkoopcontracten helemaal 
afhandelen. Zeker de overheid heeft grote verwachtin
gen van het web. Het droombeeld is dat via het internet 
de juiste interim manager geselecteerd kan worden 
en dat het spel van vraag en aanbod de prijs van die 
manager verder terugdringt. 

Maar er is nog een tweede trend. De technologie biedt 
de mogelijkheid om de werknemer te ontketenen: hij 
kan thuis, in de trein, in het hotel, bij de klant en ja, 
indien nodig, op het oude kantoor werken. De mede
werkers kunnen via projectomgevingen zelf uitkiezen 
wanneer zij aan de slag gaan: ’s ochtend, ’s middags en 
’s avonds of in het weekend, het maakt niet uit wan
neer iets wordt gedaan, als het maar gedaan wordt en 
op tijd. Het Nieuwe Werken (HNW) is de culminatie van 
deze technologische revolutie: een organisatie is niet 
meer een gebouw, maar een netwerk van werkenden 
dat overal en altijd aan de slag is. Je zou verwach
ten dat juist HNW de ideale leefwereld is voor interim 
 managers. Zij zijn de flexkrachten bij uitstek,  hebben 

hoge competenties en specialistische kennis en zijn 
bereid om juist in dit soort omgeving maximaal te ope
reren. De Interim Index biedt een uniek inzicht hoe de 
nieuwe organisaties met de interim managers samen 
komen.

Zoals steeds is het van belang om door de hype heen 
te prikken. De schattingen van HNW lopen uiteen. Maar 
in het beste geval komt de onafhankelijke Stichting Te
leWerkForum op ongeveer zo’n 10% van de  werkenden 
die zich thuis in HNW kunnen noemen. Recent on
derzoek bij hoogopgeleiden van Newcom Research & 
Consultancy en VKBanen ziet slechts in een derde van 
de organisaties HNW opbloeien (Bron: VKBanen, najaar 
2010). In deze Interim Index is speciaal aandacht be
steed aan HNW en de wijze waarop interim managers 
daarmee te maken hebben en ook zich daarin mogen 
inpassen (paragraaf 4.12).
De cijfers tonen dat de interim managers meer dan te 
verwachten is, met het HNW in contact komen. HNW 
is voor de interim managers en de bedrijven waar zij 
werken geen hype meer. Tweederde van de organisaties 
zegt dat HNW voorkomt. 80% van de externe profes
sionals ziet vormen van HNW in zijn of haar praktijk. Dat 
is heel wat meer dan de nationale statistiek laat zien. In
terim managers opereren daarom in een speciale markt: 
dit zijn bedrijven die gewend zijn om met flexibiliteit in al 
haar vormen om te gaan. Als er dus een verband zou 
zijn tussen HNW en de mate waarin interim managers 
worden ingezet, dan ligt er nog een hele markt van Het 
Oude Werken waar interim managers toegang zouden 
moeten zoeken. 

HNW betekent niet alleen dat de interne medewerkers 
meer flexibiliteit in werkplekken hebben, meer kunnen 
thuiswerken of geen vaste werktijden hebben, maar in 
zo’n 70% van de bedrijven mogen externe professionals 
delen in elementen van HNW. Dat gaat niet van harte. 
De organisaties leggen wel beperkingen op de rechten 
van deze externe professionals: slechts een kwart van 
de groep komt volledig in aanmerking voor HNW. Daar
bij zijn er verschillen tussen sectoren in deze rechtentoe
deling. In de zorg kunnen externe professionals delen in 
het HNW, maar geen van de organisaties stemt ermee 
in dat de professionals volledig in aanmerking komen 
voor HNW. Juist in sectoren waarin het werk meer 
plaatsgebonden is (de zorg, de industrie/diensten/retail), 
lijken de rechten van externe professionals lager. Opval
lend is dat de overheidssectoren koploper zijn in de 
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toepassing van HNW en dat in deze sectoren externe 
professionals geacht worden om ‘mee te werken’ aan 
het succes daarvan.

De houding van organisaties jegens de interim mana
gers is toch tweeslachtig te noemen. Zo’n 44% van de 
organisaties werkt met een externe schil. Desondanks 
rekenen deze organisaties de interim managers niet tot 
die schil. De interim manager heeft last van het feit dat 
de bedrijven wel willen flexibiliseren, maar daar feitelijk 
nog geen strategisch concept voor hebben. De interim 
manager is geen factor van beleid. Zij vinden dat zij (te
veel) ad hoc door de organisaties worden ingezet. Orga
nisaties weten ook niet goed hoe de interim manager bij 
de organisatie te betrekken. Maar de interim managers 
zijn overduidelijk wel nodig. Juist om die klussen, pro
jecten en moeizame trajecten weer op gang te krijgen 
of af te ronden. En die klussen kan een organisatie niet 
zomaar aan de eerste de beste overlaten. 

Dat betekent wat voor het zoekwerk van organisaties. 
De hoop en verwachting dat online markten en zoek
systemen het directe contact met de interim manager 
doen verdwijnen, worden overduidelijk naar de prul
lenmand verwezen. Het is ‘de’ interim manager die het 
moet doen, het is niet ‘een’ interim manager. Hij of zij, 
waarvan de inlenende organisatie zeker is over com
petenties, kunde en ervaring, doet ertoe. De interim 
manager moet daarom goed kunnen netwerken. Dat 
blijft zijn of haar belangrijkste tool om aan klussen en 
projecten te komen. Maar ook het interim management 
bureau doet ertoe. Juist die bureaus en het imago van 
het bureau kunnen opdrachtgevers over de schreef 
halen. Interim managers kunnen niet zomaar online 
verhandeld worden. In die zin blijft interimwerk zeker 
nog ‘oude economie’. Voor de toekomst zal de interim 
manager moeten blijven inzetten op zijn contacten, op 
zijn bureau en op zijn eigen kennis. Webpagina’s zullen 
de markt niet helpen herstellen. De uitdaging ligt juist bij 
de interim managers: om hun meerwaarde te laten zien, 
zullen zij dat zelf voor elkaar moeten krijgen, met hun 
relaties, met hun klussen en prestaties.
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Eind 2008 is Atos Interim Management gestart met het 
Interim Index onderzoek. Aanleiding was destijds de 
economische crisis en de gevolgen hiervan voor de ar
beidsmarkt, meer specifiek voor de markt voor flexibele 
arbeid. Wat zijn de verwachtingen voor het segment van 
hoogwaardige flexibele arbeid: de interim manager? Zal 
er extra vraag ontstaan naar de klassieke interim mana
ger om orde op zaken te stellen bij het groeiend aantal 
bedrijven en instellingen dat in de problemen komt? 
Vragen die wij graag beantwoord wilden zien. 

De belangstelling voor het eerste onderzoeksrapport 
was zowel van interim managers als van opdrachtge
vers zo groot dat wij besloten eenzelfde onderzoek op 
te zetten onder opdrachtgevers om zo een totaalbeeld 
van de markt te kunnen schetsen. Samen met Ny
enrode Business Universiteit is dit gerealiseerd en wij 
onderzoeken nu periodiek de bewegingen en verwach
tingen van de markt voor flexibele arbeid.

Interim Index 1 (peiling december 2008): Gouden 
tijden voor de interim manager?
Onderzoek onder interim managers

De klassieke rol van de interim manager als typische 
puinruimer die een organisatie binnen korte tijd weer 
levensvatbaar maakt, lijkt nog niet te zijn uitgespeeld. 
De interim manager is in de afgelopen jaren steeds va
ker als overbruggings of programmamanager ingezet: 
van CEO en CFO tot project en programmamanager of 
adviseur van organisaties met een behoefte aan tijdelijke 
managementcapaciteit. De economische tegenwind 
zorgt echter wel voor een verschuiving van de vraag. 
Hierbij valt op dat de verander en crisismanager het 
sterkst in opkomst is. Ondanks de crisis verwacht iets 
meer dan de helft dat de vraag stabiel blijft of zelfs 
toeneemt. Per marktsegment is echter sprake van forse 
verschillen. Zo verwacht 60% van de respondenten een 
stijging van de vraag naar verander en crisismanage
ment.

Interim Index 2 (peiling april 2009): Is de interim 
manager crisisbestendig?
Onderzoek onder interim managers

Interim managers zijn opgewassen tegen de crisis 
ondanks de economische tegenwind. Hoewel de markt 
voor interim management krimpt, is dit voor 7 op de 10 
interim managers geen aanleiding in vaste dienst te tre
den. Hieruit blijkt dat sprake is van een volwassen markt 
die veel minder conjunctuurgevoelig is dan vaak wordt 
aangenomen. Per marktsegment is echter wel sprake 
van grote verschillen. Terwijl de vraag in de financiële en 
industriële sector fors daalt, groeit tegelijkertijd de be
hoefte aan interim managers in de overheidssector sterk.

Interim Index 3 (peiling november 2009): Het einde 
van de manager in vaste dienst?
Onderzoek onder interim managers en opdrachtgevers

Steeds meer managers van Nederlandse bedrijven 
beschouwen een functie als interim manager als alter
natief voor hun eigen functie. Zo erkent 40% te twijfelen 
over een toekomst in hun huidige functie. Van hen zegt 
tweederde een nieuwe loopbaan als interim manager te 
willen beginnen, terwijl een derde nog twijfelt. Slechts 
iets meer dan de helft van de opdrachtgevers geeft de 
voorkeur aan een vast dienstverband. 

Interim Index 4 (peiling mei 2010): Arbeidsmarkt 
prooi voor nieuwe generatie
Onderzoek onder interim managers

De economische crisis en sterk veranderende arbeids
markt eisen vooral onder oudere interim managers hun 
tol. Zo raakt de algemene manager  een rol die vaker 
door oudere interim managers wordt vervuld  uit de 
gratie, terwijl de project en programmamanager in op
komst is. Dit type manager is veel vaker te vinden onder 
de nieuwe generatie die bovendien veel optimistischer 
is over de toekomst. Zo verwachten oudere interim ma
nagers vaker dat opdrachten uitblijven en maken zij zich 
zorgen over een inkomensdaling. Een zorgwekkende 
ontwikkeling die kan leiden tot een verschraling van het 
vakgebied door het verdwijnen van waardevolle kennis 
en ervaring.

geschIedenIs van  
de InterIM Index
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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 klantre
sultaat als uitgangspunt. Als gecertificeerd bureau bij de Raad voor Interim Management bent u bij ons altijd verzekerd 
van een gekwalificeerde interim manager. In 2010 behaalde Atos Interim Management de 5e plaats in de top 10 van 
Management Team Advies Top 100. De MT100 is een ranglijst die een overzicht biedt van adviesbureaus die naar het 
oordeel van klanten het beste hebben gepresteerd.

Onze cultuur is een optelsom van onze waarden, houding en gedrag, hetgeen bepalend is voor het succes van ons 
bureau. Wij hebben met elkaar 6 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 ITconsultancy 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 ITdienstverlener, waar 
ruim 49.000 mensen werken.
 
Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten:
www.atosinterimmanagement.nl en www.interimindex.nl

atos InterIM ManageMent
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