
 

 

Persbericht:  
 

Interim Index: vaste en tijdelijke arbeidsmarkt groeien naar elkaar toe 

Onderzoek toont aan dat interim opdrachten steeds langer duren  
 

Utrecht, 7 oktober 2013 - De duur van een gemiddelde interim opdracht wordt steeds langer, zo 

blijkt uit de 10e editie van de Interim Index van Schaekel & Partners en Nyenrode Business 

Universiteit. De gemiddelde lengte van een interim opdracht is nu meer dan een jaar. Waar een 

interim-opdracht in 2010 nog gemiddeld 9,5 maand bedroeg, is deze nu gemiddeld 12,3 maanden. 

In 14% van de gevallen duren opdrachten zelfs langer dan 2 jaar.  

Dit concluderen Schaekel & Partners en Nyenrode Business Universiteit in de Interim Index, een 

periodiek onderzoek naar ontwikkelingen in de markt voor tijdelijk management. 

In het onderzoek geven 554 interim professionals en managers hun visie op hoe de markt zich in de 

tweede helft van 2013 ontwikkelt. Zij zijn gemiddeld tien jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer.  

Onderscheid tijdelijk en vast steeds minder zichtbaar 

Voor veel organisaties geldt dat nauwelijks nog goed zichtbaar is wie in- en extern is. Opdrachtgevers 

kiezen vaker voor de persoon, los van de constructie (tijdelijk of vast). “Tijdelijke opdrachten die langer 

duren hebben gevaar in zich”, zo stelt Piet Hein de Sonnaville, partner bij Schaekel & Partners. “Minder 

scherp naar de output, meer werknemersgedrag en minder focus op de eigen rol van ondernemer”. 

Gevaren voor opdrachtgever en opdrachtnemers dus. Deze steeds duidelijk zichtbaar wordende trend 

tekent zich in de arbeidsmarkt af. ‘Waar wij altijd de tweedeling zagen tussen vast en interim, ontstaat 

langzaam maar zeker een hybride vorm van beide. Het geeft individuen en organisaties grote kansen 

en meer flexibiliteit, maar het adequaat omgaan met deze trend, is een zoektocht voor beide. 

Vooralsnog zien wij dat heel veel organisaties werken met alle drie de vormen, maar er niet altijd even 

consequent naar handelen”, aldus De Sonnaville.  

Tevredenheid over het bestaan als zelfstandige niet conjunctuur gevoelig 

Tevredenheid over het bestaan als zelfstandige, zo blijkt uit onze onderzoeken, is niet 

conjunctuurgevoelig. De leeftijdscategorie 35-44 jaar is het meest tevreden over het zelfstandig 

ondernemerschap (rapportcijfer 8 versus gemiddeld 7,5). Dit cijfer is constant door de jaren heen, ook 

toen de crisis zich nog niet openbaarde.  

Respondenten die naast het zelfstandig ondernemerschap nog additionele, betaalde activiteiten 

hebben in de vorm van een vaste baan zijn het minst tevreden over het zelfstandig ondernemerschap. 

Hun tevredenheid over het zelfstandig ondernemerschap waarderen zij met een rapportcijfer 5,9. 



”Begrijpelijk”, aldus De Sonnaville. “Het zelfstandig ondernemerschap vergt veel van mensen. Je bent 

werknemer of ZZP’er. Combinaties geven spanningen, klaarblijkelijk”. 

 

### 

 

Over Schaekel & Partners  

Schaekel & Partners biedt tijdelijk en vast management (of een combinatie daarvan) in de vakgebieden 

Operations en ICT. De functies die Schaekel & Partners invult variëren van managementposities tot 

directiefuncties. Opdrachtgevers zijn zowel bedrijven in het MKB als beursgenoteerde ondernemingen. 

Schaekel & Partners beschikt over een zorgvuldig opgebouwd netwerk van (interim) managers met 

ervaring in vrijwel alle marktsectoren en met een diepgaande expertise. 

Schaekel & Partners is meer dan 25 jaar een relevante speler in de arbeidsmarkt voor tijdelijk van vast 

management. Dit verklaart mede haar uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van trends en 

ontwikkelingen in deze markt. Ook is zij verantwoordelijk voor de uitgave van de Interim Index, een 

periodiek onderzoek dat vanaf 2008 laat zien waar de vraag naar en de behoefte aan tijdelijk 

management liggen. 
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