
interim
i ndex  1 1
trends & shifts in de 
markt voor tijdelijk 

management

In samenwerking met



Interim Index 112 Interim Index 11 3

Colofon

Dit onderzoeksrapport is samengesteld door 
Schaekel & Partners in samenwerking met  
Nyenrode Business Universiteit en TNO. 
 
 
Auteurs: 
Marleijn de Groot  
Schaekel & Partners 
 
Ing. Piet Hein de Sonnaville  
Schaekel & Partners

 
Kwantitatieve data-analyse: 
Steven Ouwerkerk MSc

 
Met medewerking van: 
Prof.dr. Steven Dhondt 
TNO 
 
Dr. Anneke Goudswaard 
TNO 
 
Prof.dr.mr. Leo Witvliet 
Nyenrode Business Universiteit 
 
Marieke Lips en Esther Raats-Coster  
PZO

 
Vormgeving: 
Pack & Parcel, Nieuwegein 

 
 

 

De digitale versie van dit onderzoeksrapport 
kunt u vinden op onze website:  
www.schaekel.nl. 
Hier vindt u ook de rapporten van de voorgaan-
de onderzoeken.  
 
Schaekel & Partners is ontstaan uit de verzelf-
standiging van Atos Interim Management. 
Onder de naam Atos Interim Management 
zijn de eerdere uitgaven van de  Interim Index 
onderzoeken verschenen. Schaekel & Partners 
zet dit onderzoek voort. 

 
 
 

Contents

Voorwoord 3

Managementsamenvatting 4

Onderzoeksopzet 5

Onderzoeksresultaten 6-15

Extra bevindingen  17-19

Reflectie Schaekel & Partners 20

Reflectie Nyenrode Business Universiteit 21

Reflectie TNO 22

Reflectie Platform Zelfstandige  23 
Ondernemers (PZO-ZZP)

Indices 24-25

Geschiedenis van de Interim Index 26-27

Over Schaekel & Partners 28

Voorwoord

Onder de noemer ‘Interim Index’ analyseren 
wij vanaf 2008 de markt voor tijdelijk 
management. Dit doen wij samen met onze 
partners Nyenrode Business Universiteit en 
TNO. Met elkaar willen wij scherper inzicht 
krijgen in wat er in deze markt speelt. 

Wat zijn de verwachtingen voor wat betreft 
vraag, aanbod en tarifering? Hoeveel tijd be-
steedt een interim manager aan acquisitie? En, 
via welk kanaal komt hij of zij aan een opdracht? 
Wat is de gemiddelde doorlooptijd van een 
interim-opdracht? Is er nog tijd voor additionele 
activiteiten? Maar ook: hoe lang duurt het totdat 
een nieuwe opdracht is gevonden? En: wordt er 
tijd besteed aan scholing? Dit is een greep uit de 
reeks vragen die wij aan de respondenten heb-
ben voorgelegd. Wij zetten in dit onderzoeks-
rapport de belangrijkste uitkomsten op een rij, 
analyseren deze en laten diverse correlaties 
zien. 

Dit rapport bevat de resultaten van het elfde 
Interim Index onderzoek dat in mei 2014 heeft 
plaatsgevonden. Ook vindt u in dit rapport 
reflecties op de onderzoeksresultaten van Nyen-
rode Business Universiteit, TNO, PZO, AWVN en 
de Universiteit van Tilburg.  
 

Evenals in de vorige onderzoeken hebben wij 
op de academische ondersteuning van twee 
professoren mogen rekenen. Prof.dr.mr. Leo 
Witvliet is leerstoelhouder Interim Management 
aan de Nyenrode Business Universiteit. 

Prof.dr. Steven Dhondt is als senior research 
scientist verbonden aan TNO. Daarnaast be-
kleedt hij de leerstoel Sociale Innovatie aan de 
Katholieke Universiteit Leuven.

De belangrijkste factor in dit onderzoek zijn 
mensen, ofwel de respondenten. Sinds onze 
onderzoeken vanaf 2008 kunnen wij rekenen 
op een vaste responsgroep die regelmatig met 
‘vers bloed’ wordt aangevuld. Mede dankzij 
hen zijn in de loop van de tijd en in wisselend 
economisch tij diverse trends en ontwikkelingen 
aan te wijzen. Wij zijn onze respondenten zeer 
dankbaar voor het delen van hun inzichten en 
ervaringen. Zonder hen geen Interim Index.
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Managementsamenvatting

De volgende trendbreuk zien wij bij de 
verwachtingen die leven over de ontwikkeling 
van de vraag naar interim management. Waar 
de verwachtingen de afgelopen onderzoeken 
overwegend negatief waren, zien wij nu het 
tegenovergestelde. 39% van de respondenten 
verwacht dat de vraag gaat toenemen 
tegenover 16% die een afname verwacht. De 
sector Industrie, Diensten & Retail laat hier 
de meeste respondenten zien met positieve 
verwachtingen.  
Leeftijd: de verwachtingen worden stapsgewijs 
minder positief wanneer de leeftijd van de 
respondent hoger is.

Een specifieke rol die opvalt, is die van project- 
en programmamanager. De verwachtingen 
over de vraag naar deze managers laat een 
positieve trend zien die zich voortzet. Maar 
liefst 54% van de responsgroep verwacht dat 
de vraag naar project- en programmamanagers 
gaat toenemen. 

Wij zien een daling van de tarieven, evenals in 
het vorige onderzoek. Het gemiddelde uurtarief 
bedraagt nu 121 euro, dit is 4 euro minder dan 
een jaar geleden. Per sector zijn verschillen 
te zien. De zorg laat het hoogste gemiddelde 
uurtarief zien (145 euro) tegenover de sector 
Utilities, Telecom & OV waar het laagste 
gemiddelde uurtarief van 105 euro is gemeten. 
De verwachting van de respondenten is dat de 
tarieven zich stabiliseren.  
Bijzonder is ook de tariefontwikkeling in relatie 
tot leeftijd. Het gemiddelde uurtarief stijgt 
naarmate de respondent ouder is. Wij zijn 
benieuwd of en wanneer de tarieven zich meer 
gaan ontwikkelen richting de levensloop van de 
werkende mens.

Is er nog tijd voor additionele, betaalde 
activiteiten? Jazeker, bijna de helft van de 
respondenten heeft naast de interim-opdracht 
nog andere werkzaamheden. In vergelijking met 
eerdere onderzoeken zien wij hier een stijgende 
lijn. 

De tijdelijke en vaste arbeidsmarkt groeien naar 
elkaar toe constateerden wij een jaar geleden. 
Wij zien deze stelling nu weer bevestigd worden. 
De gemiddelde opdrachtduur is wederom 
gestegen. Waar deze in 2010 nog 9,5 maand 
bedroeg tot 12,3 maanden in juni 2013 is nu een 
gemiddelde opdrachtduur gemeten van 12,5 
maand. 

Het elfde Interim Index onderzoek heeft 
behalve tot enkele bevestigende ook tot 
verrassende resultaten geleid. Al ruim 6 jaar 
voeren wij het onderzoek periodiek uit onder 
hoogopgeleide interim managers die actief 
zijn in management- en directieposities. Het 
resultaat: per onderzoek nieuwe, relevante feiten 
en daarnaast trends die zich manifesteren. In 
2008 is hiervoor de basis gelegd, inmiddels 
kunnen wij steeds duidelijker trends en 
ontwikkelingen weergeven in de markt voor 
tijdelijk management.

Bij de start van het onderzoek viel op dat 
binnen een week het aantal respondenten 
opliep tot nagenoeg het gerealiseerde aantal. 
Wat is er aan de hand, vroegen wij ons af? 
Is er behoefte aan actuele informatie? Is het 
speelveld veranderd, wat is de benchmark? De 
meest opmerkelijke resultaten vindt u hierna.

Dit onderzoek laat een aantal trendbreuken 
zien. De overall indices: waar de sectoren in het 
vorige onderzoek nog geen duidelijke richting 
toonde, zien wij nu een positief beeld. De 
indices zijn gestegen, over de gehele linie.

Ook het aantal respondenten dat in opdracht 
is ten tijde van het onderzoek valt in positieve 
zin op. 65% van de responsgroep is aan het 
werk. Dit is 4% meer dan een jaar geleden. 
In vergelijking met de vorige onderzoeken 
is toen het dieptepunt bereikt. Sectoren die 
opvallen, zijn de zorg en de overheid. Circa 70% 
van de respondenten uit deze sectoren is in 
opdracht. Wanneer wij kijken naar leeftijd kent 
de responsgroep in de leeftijd tussen 35 en 
44 jaar de grootste groep die ten tijde van het 
onderzoek in opdracht is. Wij zien dat naarmate 
de leeftijd hoger wordt, het aantal respondenten 
dat in opdracht is, afneemt. Ook moet vermeld 
worden dat in de oudere leeftijdscategorieën 
de groep die in opdracht is, nog steeds groter is 
dan de groep die dat niet is.

Het merendeel van de responsgroep (68%) is 
actief in een functie op zijn of haar niveau. Naar 
leeftijd: met name de groep jongeren (35-44 
jaar) geeft dit aan, maar liefst 80%. ‘Slechts’ 17% 
van hen zegt een functie onder niveau in te 
vullen. Bij respondenten van 45 jaar en ouder 
ligt dit aantal op het overall gemiddelde van 
31% van de respondenten die aangeeft in een 
functie onder niveau te werken.

 

Hoe reageren de respondenten wanneer hen 
een vast dienstverband wordt aanboden? 
Meer dan de helft geeft aan zelfstandig 
ondernemer te blijven. Daarnaast zien wij 
een type respondent dat wij scharen onder 
de noemer ‘hybride’: respondenten die actief 
zijn als zelfstandige en al dan niet tegelijkertijd 
actief zijn in een dienstverband. 15% van de 
respondenten opteert hiervoor wanneer hen 
een vast dienstverband wordt aangeboden.

Ook geeft het onderzoek informatie over de 
periode tussen twee opdrachten. Deze periode 
bedraagt gemiddeld 9 weken. Sectoraal zien 
wij hier duidelijk verschillen. Waar betreffende 
periode voor respondenten uit de sector 
Utilities, Telecom en OV gemiddeld bijna 10 
weken bedraagt, is dit voor respondenten uit de 
zorg circa 8 weken.

Het is goed een stijgende lijn te zien waar het 
gaat om opleiding en bijscholing. Twee derde 
van de respondenten heeft het afgelopen jaar 
tijd daaraan besteed, gemiddeld 12 dagen. 
Wanneer wij kijken naar leeftijd is duidelijk te 
zien dat naarmate de respondent ouder is deze 
minder actief is in het volgen van opleidingen. 
Ook komt naar voren dat respondenten in 
de leeftijd tussen 45 en 54 jaar de volgende 
reden het meest aangeven waarom zij worden 
afgewezen voor een opdracht: de gekozen 
kandidaat heeft meer actuele kennis en 
ervaring. Is het een het gevolg van het ander?

Een constante factor in de onderzoeken is 
de tevredenheid van de respondent over 
het zelfstandig ondernemerschap. Een 
rapportcijfer van 7,7 wordt gegeven. De 
jongere respondenten (35-44 jaar) geven 
een rapportcijfer 8,1. En dat in een tijd waar 
verandering aan de orde van de dag is. Is dat 
misschien een verklaring?

Onderzoeksopzet

De Interim Index onderzoeken hebben als 
doel inzicht te geven in de ontwikkelingen 
in de markt voor tijdelijk management. 
Naast analyses over vraag, aanbod en 
distributiekanalen in deze markt biedt dit 
onderzoek informatie over diverse aspecten 
die samenhangen met het zelfstandig 
ondernemerschap van de respondenten, 
zijnde zelfstandige (interim) managers en 
professionals.

De meting is gehouden onder een 
representatieve groep, ervaren (interim) 
managers uit het Schaekel-netwerk. Daarnaast 
zijn via diverse relevante social media 
oproepen geplaatst aan de doelgroep om de 
onderzoeksvragenlijst in te vullen.  

De interim managers die zijn benaderd om 
deel te nemen aan het onderzoek acteren 
op management- of directieniveau. Zij 
vervullen posities die samenhangen met 
de bedrijfsvoering van organisaties. Denk 
daarbij aan specialismen als HR, IT, finance, 
marketing, e-commerce, operations, technology, 
inkoop en risk management. Ook project- en 
programmamanagers zijn gevraagd deel te 
nemen.

484 interim managers hebben deelgenomen 
aan het onderzoek. De vragen die zij hebben 
beantwoord zijn enerzijds gericht op de 
marktverwachtingen voor het tweede halfjaar 
van 2014 en anderzijds op de ervaringen van 
het afgelopen (half)jaar.

De onderzoeksvragen zijn digitaal afgenomen 
in de maand mei 2014. Het Interim Index 
onderzoek wordt uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van Schaekel & Partners 
en is gevalideerd door het Europees Instituut 
Interim Management van Nyenrode Business 
Universiteit. 

Daar waar in dit onderzoeksrapport wordt 
gesproken over interim managers, zelfstandige 
professionals en externe managers bedoelen 
wij de functiecategorieën zoals hierboven 
beschreven, tenzij anders is vermeld.

In het onderzoek onderscheiden wij vijf marktsegmenten die als volgt zijn getypeerd:

Financiële dienstverlening (FD): banken, pensioen- en verzekeringsinstellingen

Industrie, diensten, retail (IDR): chemische en procesindustrie, discrete maakindustrie, (groot) 
winkelbedrijf, zakelijke dienstverlening, bouwsector

Overheid: rijksoverheid, lokale overheid, onderwijs, belastingdienst, justitie, UWV, zelfstandige 
bestuursorganen (zbo’s), woningcorporaties, et cetera

Utilities, telecom & ov (UT&O): energie-, water- en gasbedrijven, telecom, openbaar vervoer en 
infrastructuur

Zorg: ziekenhuizen, zorginstellingen, bedrijfsgezondheidszorg, welzijnszorg, thuiszorg, et cetera
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484 interim managers hebben deelgenomen aan het onderzoek. Wij hebben hen onder 
meer gevraagd via welk kanaal zij opdrachten verwerven, wat hun verwachtingen zijn over 
het aanbod van tijdelijke managementfuncties en hoe de vergoeding is geregeld tijdens 
een opdracht. Daarnaast hebben wij hen een aantal vragen voorgelegd over het zelfstandig 
ondernemerschap. Hoe ver gaat de flexibiliteit van de zelfstandige?     

De belangrijkste bevindingen delen wij hierna met u.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE RESPONDENTEN

Zelfstandig of hybride 
Binnen het totaal aantal respondenten valt 6% onder de noemer ‘hybride’: managers die al naar 
gelang de opdracht actief zijn als zelfstandige of in loondienst werken.  
 
Het aantal jaren dat men als zelfstandige werkzaam is, varieert binnen de responsgroep. De 
meesten hebben 3 tot meer dan 15 jaar ervaring als zelfstandige. Binnen deze tijdspanne is de 
grootste groep 8 tot 15 jaar actief als zelfstandige. De verdeling daarbuiten is gelijkmatig. Daarnaast 
is 13% van de respondenten minder dan 3 jaar actief als ondernemer. 

Leeftijd en geslacht 
De gemiddelde leeftijd van de respondenten in dit onderzoek is 54,8 jaar. 
 
Het aantal vrouwelijke respondenten bedraagt 11%.

In opdracht ten tijde van het onderzoek 
65% van de respondenten is ten tijde van het onderzoek actief in een opdracht. Dit is 4% meer dan 
een jaar geleden. 

Wanneer wij binnen deze groep kijken naar de sectoren, dan scoren respondenten uit de zorgsector 
en uit de overheid boven het gemiddelde. 70% van de respondenten uit de zorg is in opdracht. 
Een stijging van 2% ten opzichte van een jaar geleden. Daarvoor kende deze responsgroep 
(voornamelijk actief in de zorg) vaak het minste aantal interim managers in opdracht. Het aantal 
respondenten uit de overheid dat in opdracht is, bedraagt 69%. Ook hier een stijging (5%) in 
vergelijking met een jaar geleden.

Ten opzichte van de andere sectoren geven respondenten uit de FD en UT&O het minst aan in 
opdracht te zijn (60% respectievelijk 61%).

HUIDIGE OF MEEST RECENTE OPDRACHT

Sector  
In welke sector heeft de respondent 
zijn huidige of meest recente 
opdracht uitgevoerd?

Onderzoeksresultaten  
 

UT&O: 
9%

Overheid: 
28%FD: 

16%
IDR: 

36%

Zorg: 

11%

Sector  
In welke sector heeft de 
respondent zijn huidige of meest 
recente opdracht uitgevoerd?

Functieniveau 
Hoe ervaren de respondenten het niveau van hun huidige of meest recente opdracht?

Gemiddeld 68% van de respondenten geeft aan dat de functie op zijn of haar niveau is. Respondenten 
uit de overheid en de zorg scoren hierboven met 73% en 72%. 
“De functie die ik invul, is onder mijn niveau”, zegt 32% van de respondenten (met name uit de andere 
sectoren dan overheid en zorg). 
Geen enkele respondent geeft aan dat de uitgevoerde functie boven zijn of haar niveau is.

Omvang organisatie  
Hoe groot zijn de organisaties waar de respondenten hun huidige of meest recente opdracht hebben 
uitgevoerd? 

Wat opvalt, is dat de respondenten of bij heel grote organisaties of juist bij heel kleine organisaties 
opereren. Een derde van hen voert een opdracht uit bij een organisatie met meer dan 2.000 
medewerkers. Ook een derde van de responsgroep is actief bij organisaties met minder dan  
250 medewerkers. Het overige deel is verspreid over de categorieën daartussen met een  
zwaartepunt bij organisaties met 250-500 medewerkers.

11.	  Wat	  is	  de	  omvang	  van	  de	  organisatie	  van	  uw	  huidige	  of	  meest	  recente	  opdracht?

Row	  Labels <	  250	  medewerkers 250	  -‐	  500	  medewerkers 501	  -‐	  1.000	  medewerkers1.001	  -‐	  1.500	  medewerkers 1.501	  -‐	  2.000	  medewerkers >2.000	  medewerkersGrand	  Total
Zorg 12% 16% 10% 8% 8% 46% 100%
Utilities	  -‐	  telecom	  -‐	  OV 20% 11% 14% 5% 2% 48% 100%
Overheid 34% 14% 12% 6% 8% 26% 100%
Industrie	  -‐	  diensten	  -‐	  retail 47% 15% 6% 3% 5% 24% 100%
Financiële	  dienstverlening 30% 10% 9% 2% 3% 46% 100%
Grand	  Total 34% 13% 9% 4% 6% 34% 100%

12%	  

20%	  

34%	  

47%	  

30%	  

16%	  

11%	  

14%	  

15%	  

10%	  

10%	  

14%	  

12%	  

6%	  

9%	  

8%	  

5%	  

6%	  

3%	  

2%	  

8%	  

2%	  

8%	  

5%	  

3%	  

46%	  

48%	  

26%	  

24%	  

46%	  

Zorg	  

UEliEes	  -‐	  telecom	  -‐	  OV	  

Overheid	  

Industrie	  -‐	  diensten	  -‐	  retail	  

Financiële	  dienstverlening	  

<	  250	  medewerkers	   250	  -‐	  500	  medewerkers	   501	  -‐	  1.000	  medewerkers	   1.001	  -‐	  1.500	  medewerkers	   1.501	  -‐	  2.000	  medewerkers	   >2.000	  medewerkers	  

Functie  
De groep respondenten die in opdracht is ten tijde van het onderzoek hebben wij gevraagd naar de 
functie die zij vervullen. 











19 %
Algemeen manager

29%  
Project-/programmamanager 

28% 
Functioneel manager  

13%  
Consultant

7%  
Specialist (hoge mate van specialisatie)
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Regie op inhuur externen 
Wij vroegen de respondenten waar de 
regievoering ligt op de inhuur van externe 
managers in de organisatie waarin zij actief zijn. 

ONTWIKKELING VAN DE VRAAG
Wij vroegen de respondenten naar hun verwachting over de ontwikkeling van de vraag naar 
interim management voor het komende halfjaar in het marktsegment waarin zij het meest actief 
zijn.

Hier zien wij een trendbreuk. Waar de verwachtingen de afgelopen onderzoeken overwegend 
negatief waren, zien wij in het huidige onderzoek het tegenovergestelde. 

Een terugblik 
Mei 2012: 34% van de respondenten verwacht een daling van de vraag naar interim management, 
15% een stijging.

November 2012: 46% van de respondenten verwacht een daling van de vraag naar interim 
management tegenover een groep van 9% die een stijging van de vraag verwacht. 

In juni 2013 zijn de verwachtingen iets positiever, hoewel nog steeds overwegend somber. 32% van 
de respondenten verwacht op dat moment een daling van de vraag, 15% een stijging. 

Het huidige onderzoek, mei 2014 
De verwachtingen over de vraag naar interim management zijn overwegend positief. 39% van de 
respondenten verwacht een toename van de vraag, tegenover 16% die verwacht dat de vraag zal 
afnemen. Minder dan de helft van de respondenten, 45%, houdt het in het midden (verandering 
tussen -5% en +5%).

Naar sector 
Respondenten uit de zorg en de overheid zijn het meest negatief ten opzichte van de andere 
sectoren.

De meest positieve verwachtingen hebben respondenten uit de sector IDR.

De sector UT&O heeft de minst uitgesproken mening, hoewel er meer positieve verwachtingen zijn 
dan negatieve. 
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||||||
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|||||||||||

48 %  
Algemene directie

23 %  
Business unit

9% 
Inkoop

8%  
HR

4%  
CFO

3%  
Organisatie  
besteedt dit uit 

5% 
Anders

7. Hoe zal de vraag naar interim management zich in dit specifieke marktsegment het komende halfjaar ontwikkelen?

Row Labels Daling tussen 30 en 15% Daling tussen 15 en 5% Nihil, tussen -5 en +5% Stijging tussen 5 en 15% Stijging tussen 15 en 30% Grand Total
Zorg 6% 24% 31% 37% 2% 100%
Utilities - telecom - OV 4% 9% 51% 33% 2% 100%
Overheid 9% 16% 44% 30% 2% 100%
Industrie - diensten - retail 4% 4% 46% 44% 2% 100%
Financiële dienstverlening 5% 10% 48% 35% 2% 100%
Grand Total 5% 11% 45% 37% 2% 100%

6%	  

4%	  

9%	  

4%	  

5%	  

24%	  

9%	  

16%	  

4%	  

10%	  

31%	  

51%	  

44%	  

46%	  

48%	  

37%	  

33%	  

30%	  

44%	  

35%	  

2%	  

2%	  

2%	  

2%	  

2%	  

Zorg	  

U2li2es	  -‐	  telecom	  -‐	  OV	  

Overheid	  

Industrie	  -‐	  diensten	  -‐	  retail	  

Financiële	  dienstverlening	  

Daling	  tussen	  30	  en	  15%	   Daling	  tussen	  15	  en	  5%	   Nihil,	  tussen	  -‐5	  en	  +5%	   S2jging	  tussen	  5	  en	  15%	   S2jging	  tussen	  15	  en	  30%	  

ONTWIKKELING VAN 
DE VRAAG NAAR DE 
DRIE ONDERSCHEIDEN 
ROLLEN
Wij onderscheiden in de Interim Index 
onderzoeken drie rollen die een externe 
manager kan invullen:

�� De externe manager als leider van een  
 project of programma die  daarmee tijdelijk  
 wordt toegevoegd aan een organisatie  
 (project- / programmamanagement)

�� De externe manager die tijdelijk een  
 vacante positie invult tot de komst van een  
 (nieuwe) permanente bezetting  
 (overbruggingsmanagement)

�� De externe manager die de klassieke rol van  
 change- of crisismanager vervult

Wij vroegen de respondenten naar hun 
verwachting over de verandering in de vraag 
naar deze drie rollen voor het komende halfjaar 
in het marktsegment waarin zij het meest 
werkzaam zijn.

Over de verwachte vraag naar project- en 
programmamanagers zijn de respondenten 
het meest positief. 54% van de respondenten 
verwacht dat de vraag gaat toenemen, 
tegenover 13% die een afname verwacht. Een 
positieve trend zet zich voort voor wat betreft 
deze rol. 

Ook over de toekomstige vraag naar change- 
en crisismanagers zijn de respondenten 
overwegend positief. In dit onderzoek verwacht 
42% van de respondenten een toename van 
de vraag tegenover 19% die een vermindering 
verwacht. Deze score is nagenoeg gelijk aan die 
van een jaar geleden, toen verwachtte 45% een 
stijging en 23% een daling van de vraag.

De verwachte vraag naar 
overbruggingsmanagers toont een minder 

uitgesproken resultaat. 24% verwacht een stijging tegenover 23% van de respondenten die een 
daling verwacht. 53% antwoordt neutraal. Deze verwachting is overigens positiever dan een jaar 
geleden toen 18% een vraaggroei verwachtte en 38% afname.

 

VERGOEDINGEN
Uurtarief  
Wij vroegen de respondenten 
welk uurtarief zij hanteren in 
hun huidige of meest recente 
opdracht. Het gaat om het 
uurtarief dat de externe 
manager zelf ontvangt. 
Genoemde bedragen zijn 
exclusief BTW.

Het gemiddelde uurtarief van de 
totale responsgroep bedraagt 
121 euro. Dit is 4 euro minder dan 
een jaar geleden. 

Naar sector 
In de zorg wordt het hoogste 
gemiddelde uurtarief 
gemeten, namelijk 145 euro. 
Respondenten uit de sector 
UT&O hebben met 105 euro het 
laagste gemiddelde uurtarief 
ten opzichte van de andere 
sectoren.

Waar een jaar geleden in 
de sector FD het hoogste 
gemiddelde uurtarief werd 
gemeten (150 euro), valt deze 
nu terug naar een gemiddelde 
van 116 euro. Respondenten uit 
de overheid scoren binnen de 
sectoren ook gemiddeld met 
een uurtarief van 115 euro. Dit 
is 7 euro meer dan een jaar 
geleden toen zij het laagste 
gemiddelde uurtarief kenden.  

 
Naar functie in huidige of meest recente opdracht 
Wanneer wij kijken naar de functies en de uurtarieven dan hebben respondenten in de rol van  
algemeen manager, net als vorig jaar, het hoogste uurtarief. In dit onderzoek is 135 euro gemeten. 
Respondenten die zich scharen onder de rol van specialist -met een hoge mate van specialisatie- 
komen uit op een gemiddeld uurtarief van 104 euro. Dit ligt ver onder het overall gemiddelde en is 
het laagst gemeten uurtarief in vergelijking met de andere functies.

Tariefontwikkeling 
Vervolgens stelden wij de respondenten de vraag hoe hun tarief zich het komende halfjaar zal 
ontwikkelen.

De meerderheid (67%) verwacht dat het tarief nagenoeg gelijk zal blijven. Daarnaast is de 
verwachting positief. 18% van de respondenten verwacht dat het uurtarief zal stijgen tegenover 15% 
die een daling verwacht. 

Hoe anders was dit een jaar geleden, toen 26% van de respondenten een daling verwachtte (die 
overigens ook is ingezet) en 14% die een stijging verwachtte. 
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Naar sector 
De verwachtingen van respondenten uit de sector IDR over het uurtarief zijn het meest 
positief ten opzichte van de andere sectoren. 29% van hen verwacht dat de tarieven gaan 
stijgen, 10% verwacht het tegenovergestelde. Respondenten uit de zorg en uit de overheid 
zijn het minst positief. 12% van hen verwacht een stijging, tegenover 22% respectievelijk 18% 
die een daling verwacht.

 
Structuur van de vergoeding 
Wij vroegen de respondenten hoe de vergoeding in de huidige of meest recente opdracht 
is geregeld.

Het merendeel van hen, 81%, werkt met een vast uurtarief. Bij respondenten uit de sector 
FD en uit de overheid ligt dit percentage hoger, namelijk 88% en 87%.

In de sector IDR komen de andere vergoedingsvormen dan het vaste uurtarief het meest 
voor.

 
OPDRACHTDUUR
Sinds 2010 is een stijgende lijn waar te nemen waar het gaat om de duur van een 
opdracht. Waar deze in 2010 nog 9,5 maanden bedroeg tot 12,3 maanden in juni 2013, is de 
gemiddelde opdrachtduur in dit huidige onderzoek 12,5 maand (inclusief verlengingen). 

 
INZET
Inzet per week 
De gemiddelde tijdsbesteding per week in de huidige of meest recente opdracht is zeer 
stabiel in alle onderzoeken (3,8 dagen). Ook in dit onderzoek bedraagt deze 3,8 dagen per 
week. 

Het merendeel van de respondenten werkt 4 tot 5 dagen per week. De helft van de 
respondenten uit de sector UT&O geeft aan 5 dagen per week te werken, dit is de hoogste 
score ten opzichte van de andere sectoren. De responsgroepen uit de overheid en uit de 
zorg werken het minst fulltime.

Verwachte inzet per week 
Voor het komende halfjaar verwachten de respondenten een gemiddelde inzet van 3,5 dag 
per week.

De verwachte inzet ligt in dit en eerdere onderzoeken altijd lager dan de tijd die 
daadwerkelijk per week is besteed.  

81 % 4 % 6 % 3 % 2 %

vast uurtarief vast uurtarief 
en resultaatfee

vaste maand-
vergoeding

vaste maand-
vergoeding en 

resultaatfee

uitsluitend 
resultaatfee

KANALEN OM OPDRACHTEN TE VERWERVEN
In onze onderzoeken onderscheiden wij de volgende kanalen die een interim manager kan 
gebruiken om opdrachten te verwerven.

�� Persoonlijke netwerk: de respondent zoekt rechtstreeks contact met of wordt rechtstreeks  
 benaderd door een potentiële opdrachtgever. Offline en zonder tussenkomst van een  
 intermediair.

�� Social media: de respondent vindt zijn opdrachten via social media zoals LinkedIn, Facebook  
 of Twitter.

�� Intermediair: de respondent benadert of wordt benaderd door een interim management bureau  
 of andere intermediair die het contact met de opdrachtgever heeft. 

�� Digitale marktplaats / inhuurdesk / bemiddelingsplatform: de respondent reageert via online  
 databanken of inhuurdesks van bedrijven op openstaande opdrachten.

Wij stelden de respondenten de vraag via welk kanaal zij hun huidige of meest recente opdracht 
hebben verworven.

Het persoonlijke netwerk scoort hier het hoogst met 68% (een afname van 8% ten opzicht van 
een jaar geleden). Gevolgd door het intermediair met 27% (een toename van 7% ten opzichte van 
vorig jaar). Daarnaast geeft 2% van de respondenten aan hun opdracht via social media te hebben 
gevonden en 1% via een marktplaats of inhuurdesk. 

In onze vorige onderzoeken is de rol van het persoonlijke netwerk steeds gegroeid, ten koste van 
die van het intermediair. In dit huidige onderzoek wordt deze trend doorbroken.

 

 

22 Via welk kanaal hebt u uw huidige of meest recente opdracht verworven?

Row Labels Via een intermediair Via een marktplaats / inhuurdeskVia mijn persoonlijke netwerk, offlineVia social media Anders Grand Total
Zorg 32% 0% 62% 2% 4% 100%
Utilities - telecom - OV 41% 2% 57% 0% 0% 100%
Overheid 33% 3% 60% 4% 1% 100%
Industrie - diensten - retail 20% 1% 76% 2% 1% 100%
Financiële dienstverlening 22% 0% 73% 3% 1% 100%
Grand Total 27% 1% 68% 2% 1% 100%
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Marktplaatsen

Op hoeveel opdrachten 
hebt u zich de afgelopen 
12 maanden ingeschreven 
via digitale marktplaatsen, 
bemiddelingsplatformen of 
inhuurdesks van bedrijven? 

 
 
Hoeveel opdrachten hebt u de 
afgelopen 12 maanden gewonnen 
via digitale marktplaatsen, 
bemiddelingsplatformen of 
inhuurdesks van bedrijven?

Financiële dienstverlening 10

Industrie, diensten, retail 7

Overheid 15

Utilities, telecom, ov 10

Zorg 2

Gemiddelde = 10

Financiële dienstverlening 0,38

Industrie, diensten, retail 0,19

Overheid 0,25

Utilities, telecom, ov 0,14

Zorg 0,26

Gemiddelde = 0,24

PROJECTEN EN 
EXTERNEN
67% van de ondervraagde managers is actief 
in een project of recent actief geweest in 
een project. Wij vroegen hen naar het aantal 
externen binnen het projectteam.

Het merendeel (27%) geeft aan dat het 
projectteam voor 10% uit externen bestaat, 
gevolgd door 19% die aangeeft dat er 20-30% 
externen het projectteam zijn geplaatst. Slechts 
2% geeft aan dat de voltallige bemensing van 
het projectteam bestaat uit externen.
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OPDRACHT: LOST
Wat zijn de redenen waarom respondenten een opdracht niet hebben gewonnen?

De gekozen kandidaat: 

 
Daarnaast geeft 12% van de respondenten aan nooit te worden afgewezen voor een opdracht.  
17% kent de reden niet waarom voor een andere kandidaat is gekozen. 
 
 

PERIODE TOT NIEUWE OPDRACHT 
 
Hoe lang beslaat de periode tussen het afronden van een opdracht en de start van een nieuwe 
opdracht, vroegen wij de respondenten. Hier zijn wij een spreiding van de duur van deze periode.

28% van de respondenten geeft aan binnen 4 weken weer aan het werk te zijn. Voor 24% beslaat 
deze periode 5 tot 8 weken. Voor 18% duurt het 9 tot 12 weken voordat een nieuwe opdracht start. 
22% van de respondenten geeft aan dat de periode zonder opdracht langer dan 16 weken duurt.

Dit leidt tot een overall gemiddelde van ruim 9 weken. 

OPLEIDING EN PROFESSIONALISERING 
 
Wij vroegen de respondenten of zij de afgelopen 12 maanden tijd hebben besteed aan (bij)scholing 
en zo ja, om hoeveel dagen dit gaat.

68% antwoordt bevestigend op de eerste vraag. Hier zien wij een stijgende lijn die zich doorzet. In 
november 2012 gaf 47% van de respondenten aan een opleiding te hebben gevolgd, in april 2012 
was dit 43%.

Respondenten uit de sectoren FD en UT&O scoren hier boven het gemiddelde met 73% respectie-
velijk 77%. Ten opzichte van de andere sectoren hebben respondenten uit de sector IDR de afgelo-
pen 12 maanden het minst aan (bij)scholing gedaan, 63%  van hen geeft dit aan. Dit is nog steeds 
meer dan de helft.

0 % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 %

heeft meer actuele vereiste kennis en ervaring

is goedkoper

is toch intern gevonden

is een bekende van de opdrachtgever

heeft een betere klik met de opdrachtgever 
en andersom

is jonger

heeft al eerder voor 
de organisatie gewerkt 

De respondenten hebben gemiddeld 12 dagen aan (bij)scholing besteed in de afgelopen  
12 maanden. Voor respondenten uit de overheid ligt het gemiddelde op 14 dagen.

De bijscholing betreft voornamelijk de volgende gebieden:

Vakinhoudelijk – verdieping van kennis binnen het huidige vakgebied: 40%

Persoonlijke ontwikkeling: 29%

Vakinhoudelijk – kennis opdoen in een nieuw vakgebied: 17%

Ondernemersvaardigheden: 6%

Overige: 8%

23 %
Het bijwonen van vakinhoudelijke netwerkbijeenkomsten

19%  
Het bijwonen van presentaties, lezingen

17% 
Het volgen van (online) dag-, middag- of avondworkshops  

15%  
Het volgen van (online) meerdaagse trainingen

12%  
1 op 1 intervisie (met een vakcollega)

6%  
Het volgen van (online) een- of meerjarige vak- of beroepsopleidingen

5%  
Het bezoeken van beurzen of evenementen

Welke vorm van scholing heeft uw voorkeur?
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15	  
	  

	  

Het	  gemiddelde	  bedraagt	  3,5	  dagen	  per	  week.	  	  

Alle	  respondenten	  uit	  de	  verschillende	  sectoren	  hebben	  meer	  gewerkt	  dan	  nodig	  is	  om	  tot	  een	  
positief	  eindresultaat	  te	  komen.	  

	  
Dezelfde	  ontwikkeling	  zien	  we	  bij	  het	  gemiddelde	  uurtarief	  dat	  volgens	  de	  jaarbegroting	  van	  de	  
respondenten	  noodzakelijk	  is.	  Dit	  bedraagt	  118	  euro	  tegenover	  een	  gemiddeld	  gehanteerd	  tarief	  van	  
121	  euro.	  

Bereidheid	  tot	  reizen	  
Welke	  maximale	  reistijd	  vinden	  de	  respondenten	  acceptabel	  voor	  het	  woon-‐werkverkeer?	  
Bijna	  de	  helft	  van	  de	  respondenten	  (47%)	  vindt	  en	  reistijd	  van	  1	  tot	  1,5	  uur	  te	  doen.	  11%	  geeft	  aan	  
dat	  de	  maximale	  reisduur	  zich	  moet	  beperken	  tot	  minder	  dan	  1	  uur.	  9%	  van	  de	  respondenten	  vindt	  
1,5	  tot	  2	  uur	  nog	  acceptabel	  en	  1%	  ten	  slotte	  geeft	  aan	  een	  reisduur	  van	  2	  tot	  2,5	  uur	  het	  maximale	  
te	  vinden.	  

32%	  van	  de	  respondenten	  vindt	  de	  reisafstand	  /	  reistijd	  niet	  relevant.	  Met	  name	  respondenten	  uit	  de	  
overheid	  scoren	  hier	  bovengemiddeld	  met	  42%.	  

Bereidheid	  tot	  overnachten	  
Wij	  stelden	  de	  respondenten	  de	  vraag	  of	  zij	  bereid	  zijn	  in	  een	  hotel	  te	  overnachten	  wanneer	  de	  
reisafstand	  woon-‐werkverkeer	  lang	  is.	  Bijna	  alle	  respondenten	  (97%)	  vinden	  dit	  geen	  probleem.	  	  
	  
Het	  aantal	  overnachtingen	  per	  week	  waartoe	  zij	  bereid	  zijn,	  varieert.	  
Grafiek	  o.i.d.	  
1	  overnachting:	  14%	  
2	  overnachtingen:	  38%	  
3	  overnachtingen:	  26%	  
4	  overnachtingen:	  11%	  
5	  overnachtingen:	  8%	  
	  
	  
Bereidheid	  tot	  tariefsverlaging	  
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november	  2011:	  39%	  
mei	  2011:	  41%	  
	  
Vanaf	  2013	  is	  de	  dalende	  lijn	  van	  het	  aantal	  respondenten	  dat	  additionele,	  betaalde	  activiteiten	  
uitvoert,	  doorbroken.	  

Het	  soort	  additionele,	  betaalde	  activiteiten	  varieert	  van	  een	  bestuursfunctie	  (14%),	  een	  andere	  
onderneming	  (13%)	  tot	  een	  tweede	  interim-‐opdracht	  (12%).	  Een	  vaste	  baan	  naast	  de	  activiteiten	  als	  
zelfstandig	  ondernemer	  komt	  het	  minst	  voor,	  4%	  geeft	  dit	  aan.	  

Het	  business	  plan	  
Wij	  vroegen	  de	  respondenten	  hoeveel	  dagen	  per	  week	  zij	  volgens	  hun	  jaarbegroting	  zouden	  moeten	  
werken	  om	  onder	  de	  streep	  een	  positief	  resultaat	  te	  realiseren.	  	  
Het	  gemiddelde	  bedraagt	  3,3	  dagen	  per	  week.	  

	  
	  
Vervolgens	  stelden	  wij	  de	  vraag	  hoe	  dagen	  per	  week	  zij	  de	  afgelopen	  12	  maanden	  daadwerkelijk	  
hebben	  besteed.	  	  
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Het business plan 
Wij vroegen de respondenten hoeveel dagen per week zij volgens hun jaarbegroting zouden  
moeten werken om onder de streep een positief resultaat te realiseren.  
Het gemiddelde bedraagt 3,3 dagen per week.

Vervolgens stelden wij de vraag hoeveel dagen per week zij de afgelopen 12 maanden  
daadwerkelijk hebben besteed. 

Het gemiddelde bedraagt 3,5 dag per week. 

Alle respondenten uit de verschillende sectoren hebben meer gewerkt dan nodig is om tot een 
positief eindresultaat te komen.

Dezelfde ontwikkeling zien we bij het gemiddelde uurtarief dat volgens de jaarbegroting van de 
respondenten noodzakelijk is. Dit bedraagt 118 euro tegenover een gemiddeld gehanteerd tarief van 
121 euro.

 
Buitenland 
 
65% van de respondenten is bereid een aantal jaar in het buitenland te werken en te verblijven 
 

 

ZELFSTANDIG ONDERNEMERSCHAP
Vast dienstverband of zelfstandig 
Overwegen de respondenten een vast dienstverband aan te gaan wanneer hen dit wordt 
aangeboden? De meerderheid van de respondenten, namelijk 55%, geeft aan zelfstandig 
ondernemer te willen blijven en niet in loondienst te willen werken. De zorgsector spant hier de 
kroon met een responsgroep van 64% die zelfstandig blijft. 

Daarnaast geeft 15% van de respondenten aan actief te blijven als zelfstandige, maar een parttime 
dienstbetrekking wel te overwegen (‘hybride’). Met name respondenten uit de sector UT&O kiezen 
deze optie (23%).

30% van de respondenten zegt volmondig ja tegen een vaste baan.

Tevredenheid 
Wij hebben de respondenten gevraagd hun tevredenheid over het zelfstandig ondernemerschap 
uit te drukken in een rapportcijfer. Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten hebben 
gegeven is een 7,7. Dit cijfer is iets hoger dan een jaar geleden (7,5), maar is constant te noemen 
door de onderzoeken heen.

Additionele activiteiten 
Wij hebben de respondenten gevraagd of zij naast het zelfstandig ondernemerschap nog 
additionele, betaalde activiteiten hebben.  
49% van hen geeft aan dat dit het geval is. 
 
In vergelijking met de vorige onderzoeken zien wij hier een stijgende lijn die doorzet. 

Vanaf 2013 is de dalende lijn van het aantal respondenten dat additionele, betaalde activiteiten 
uitvoert, doorbroken.

Het soort additionele, betaalde activiteiten varieert van een bestuursfunctie (14%), een andere 
onderneming (13%) tot een tweede interim-opdracht (12%). Een vaste baan naast de activiteiten als 
zelfstandig ondernemer komt het minst voor, 4% geeft dit aan.
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9 %
Ja, alleen in de grensstreek (BE, DU, LUX)

10 %
Ja, alleen in Europa (buiten BE, DU, LUX)

44 %
Ja, in en buiten Europa

2 %
Ja, alleen buiten Europa

Tot slot legden wij aan de respondenten de 
volgende stellingen voor.

Ik neem een opdracht aan onder mijn niveau 
om aan het werk te blijven 
Het merendeel van de respondenten (63%) is 
het hiermee mee eens. De responsgroep uit 
de sector FD scoort hier met 73% het hoogst, 
gevolgd door die uit de overheid met 69%. 

37% van de respondenten is het oneens met 
de stelling. Met name de respondenten uit de 
sector UT&O geven aan geen opdracht aan te 
nemen onder zijn of haar niveau om aan het 
werk te blijven (52%). Ook de zorgsector denkt 
daar zo over: 46% van hen is het niet eens met 
de stelling.

Ik neem een opdracht aan tegen een lager 
tarief om aan het werk te blijven 
63% van de respondenten is het eens met 
deze stelling. Twee sectoren scoren boven het 
gemiddelde: respondenten uit de overheid 
met 71% en de sector FD met 65% van de 
respondenten die bereid is een opdracht tegen 
een lager tarief aan te nemen.

37% van de respondenten is niet bereid tegen 
een lager tarief een opdracht te aanvaarden. 
Respondenten uit de sector UT&O en uit de 
zorg zijn het meest uitgesproken met beide 
45% van de respondenten die het met de 
stelling niet eens is.
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Bereidheid tot reizen 
Welke maximale reistijd vinden de respondenten acceptabel voor het woon-werkverkeer? 
Bijna de helft van de respondenten (47%) vindt een reistijd van 1 tot 1,5 uur te doen. 11% geeft aan dat 
de maximale reisduur zich moet beperken tot minder dan 1 uur. 9% van de respondenten vindt 1,5 
tot 2 uur nog acceptabel en 1% ten slotte geeft aan een reisduur van 2 tot 2,5 uur het maximale te 
vinden.

32% van de respondenten vindt reisafstand / reistijd niet relevant. Met name respondenten uit de 
overheid scoren hier bovengemiddeld met 42%.

Bereidheid tot overnachten 
Wij stelden de respondenten de vraag of zij bereid zijn in een hotel te overnachten wanneer de 
reisafstand woon-werkverkeer groot is. Bijna alle respondenten (97%) vinden dit geen probleem. 

 
Bereidheid tot tariefverlaging 
Wij vroegen de respondenten naar hun bereidheid om hun tarief te verlagen wanneer de enkele 
reisafstand voor woon-werkverkeer minder is dan 10 kilometer.  
Een kleine meerderheid (52%) is hiertoe bereid. Respondenten uit de zorg geven dit het meest aan 
(60%) ten opzichte van de andere sectoren. Ook de sector UT&O en de overheid scoren met 58% 
hoger dan gemiddeld.

Het percentage waarmee deze groep (52%) het tarief wil verlagen, bedraagt gemiddeld 11%. De 
sector UT&O scoort hier het laagst met een gemiddelde tariefverlaging van 8,6%.

Voor 48% van de totale responsgroep is tariefverlaging bij genoemde reisafstand geen 
optie. Respondenten uit de sector IDR zijn hier het meest stellig in (56%) ten opzichte van de 
respondenten uit de andere sectoren. 
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een toename van het aantal respondenten dat 
verwacht minder dan 1 dag tot 2 dagen actief te 
zijn.

Aantal bestede dagen afgelopen 12 maanden 

Acquisitie huidige opdracht 
80% van de respondenten uit de 
leeftijdscategorie 35-44 jaar heeft zijn huidige 
opdracht via zijn of haar persoonlijke netwerk 
verkregen. Bij de leeftijdsgroepen daarna ligt dit 
nagenoeg op het overall gemiddelde van 68%. 
Het intermediair als acquisitiekanaal wordt vaker 
genoemd door respondenten in de leeftijd van 
45 tot 65 jaar dan in de leeftijdsgroep daaronder 
(35-44 jaar).

Hoewel de marktplaatsen nauwelijks worden 
genoemd als kanaal voor het verwerven van 
de huidige opdracht, valt op dat geen enkele 
respondent in de leeftijd van 35 tot 44 jaar deze 
optie heeft genoemd. 

Afgewezen voor een opdracht 
De groep respondenten in de leeftijd van 35-44 
jaar geeft opvallend vaak aan nooit te worden 
afgewezen voor een opdracht (34% tegenover 
een overall gemiddelde van 12%). Respondenten 
tussen 45 en 54 jaar geven meer dan gemiddeld 
als reden voor een afwijzing dat de gekozen 
kandidaat meer actuele kennis en ervaring heeft. 
Veel minder dan gemiddeld geven zij aan dat 
de gekozen kandidaat jonger is. Deze reden 
(de gekozen kandidaat is jonger) wordt wel 
vaker dan het overall gemiddelde genoemd bij 
respondenten die ouder zijn dan 54 jaar. Evenals 
het ontbreken van een klik tussen de kandidaat 
en de opdrachtgever en de gekozen kandidaat 
heeft eerder voor de organisatie gewerkt. Minder 
dan gemiddeld noemen de respondenten ouder 
dan 54 jaar dat de gekozen kandidaat meer 
actuele kennis en ervaring heeft, hoewel dit wel 
een belangrijke reden is in deze leeftijdsgroep.

Opleiding 
77% van de respondenten in de leeftijd van 35-44 
jaar geeft aan de afgelopen 12 maanden een 

Extra bevindingen

Op basis van de totale respons zijn diverse 
correlaties en specifieke verbanden aan te 
geven. De meest opmerkelijke hebben wij 
hierna uitgewerkt. 

Correlatie 
onderzoeksresultaten naar 
leeftijd
Een aantal onderwerpen hebben wij afgezet 
tegen de volgende leeftijdscategorieën:

�� < 35 jaar
�� 35-44 jaar
�� 45-54 jaar
�� 55-65 jaar
�� > 65 jaar 

< 35 jaar en > 65 jaar: kleine responsgroep

Ontwikkeling van de vraag 
De verwachtingen over de ontwikkeling van de 
vraag naar interim management zijn in iedere 
leeftijdscategorie overwegend positief. Naarmate 
de leeftijd van de respondenten stijgt, wordt de 
verwachting stapsgewijs steeds minder positief. 

In opdracht ja of nee 
De leeftijdscategorie 35-44 jaar kent de grootste 
groep respondenten die ten tijde van het 
onderzoek in opdracht is, namelijk 89%. In 
de leeftijdsgroep 55-65 jaar is dit aantal 60%. 
Hoewel het merendeel van de respondenten 
in opdracht is, neemt het aantal af in de hogere 
leeftijdscategorieën. 

Omvang organisatie 
De leeftijdscategorie 35-44 jaar valt hier op. 
Deze respondenten zijn òf actief in organisaties 
met minder dan 250 medewerkers (46%) òf zij 
werken bij heel grote organisaties met meer dan 
2.000 medewerkers (37%). De 65-ers, hoewel 
gering in aantal in dit onderzoek, zijn ofwel actief 
in heel grote organisaties met meer dan 2.000 
medewerkers ofwel in de kleinere organisaties 
met minder dan 250 medewerkers. (50% versus 
43%)

Functie in huidige opdracht 
De rol van consultant wordt vooral ingevuld 
door respondenten in de leeftijd van 35-44 
jaar. De leeftijdscategorieën daarna neemt dit 
aantal af. Het aantal respondenten dat de rol van 
functioneel manager invult, neemt toe vanaf de 
leeftijdsgroep 45-54 jaar. 
Bij de respondenten in de leeftijd van 55-65 jaar 
zien wij het aantal specialisten afnemen ten 
opzichte van de leeftijdscategorieën daarvoor. 
Om vervolgens weer toe te nemen vanaf de 
leeftijd van 65 jaar (kleine responsgroep).

Niveau van de functie 
Het merendeel van de respondenten (68%) is 
actief in een functie op zijn of haar niveau. Het 
valt op dat 80% van de respondenten in de 
leeftijd van 35 tot 44 jaar dit aangeeft. In deze 
groep zegt zelfs 3% een functie boven niveau 
in te vullen. ‘Slechts’ 17% werkt in een functie 
onder zijn of haar niveau. Bij respondenten van 
45 jaar en ouder is dit aantal weer op het overall 
gemiddelde van 31% die een functie onder zijn of 
haar niveau invult.

Uurtarief 
Er is een duidelijk verband te zien tussen het 
uurtarief in de huidige of meest recente opdracht 
en de leeftijd van de respondent. Het uurtarief 
stijgt naarmate de respondent ouder is. Voor 
respondenten in de leeftijd tussen 35 en 44 jaar 
bedraagt het gemiddelde uurtarief 102 euro. Voor 
de groep in de leeftijd van 55 tot 65 jaar is dit 128 
euro.

Welk gemiddelde uurtarief zou u volgens u 
business plan moeten hanteren? 

Tariefontwikkeling 
De verwachtingen over de tarieven zijn bij 
respondenten tot en met 54 jaar overwegend 
positief. Het aantal respondenten dat een stijging 
verwacht is groter dan de groep die een daling 
verwacht. Bij respondenten vanaf 55 jaar is het 
omgekeerde het geval. De groep die een daling 
verwacht is groter dan de groep die een stijging 
van de tarieven verwacht.

Gemiddelde tijdsbesteding per week 
Naarmate de leeftijd van de respondenten 
hoger wordt, neemt het aantal respondenten 
dat fulltime werkt af. Tegelijkertijd zien we dat het 
aantal respondenten dat 4 dagen per week actief 
is toeneemt wanneer de leeftijd hoger wordt.

Bij de verwachtingen over de inzet voor het 
komende halfjaar zien wij dezelfde beweging. 
Het aantal respondenten dat een fulltime 
inzet verwacht, neemt af naarmate de leeftijd 
vordert. Bij de leeftijdsgroep 55-65 jaar zien wij 
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opleiding te hebben gevolgd. In de leeftijdsgroep 
55-65 jaar is dit aantal teruggelopen tot 66%.

Opleiding: gebieden 
Bij de volgende opleidingsgebieden zien wij 
het aantal respondenten toenemen in de 
opeenvolgende leeftijdscategorieën (dus van 
jong naar oud): ondernemersvaardigheden, 
vakinhoudelijke kennis in een nieuw vakgebied 
en overige opleiding. Het ontwikkelen van 
persoonlijke vaardigheden wordt in iedere 
leeftijdscategorie door nagenoeg een derde van 
de respondenten genoemd. Het verdiepen van 
kennis in het huidige vakgebied wordt meer dan 
gemiddeld genoemd door respondenten van  
35-44 jaar (49% tegenover gemiddeld 40%).

Opleiding: aantal bestede dagen 
Respondenten uit de jongste leeftijdsgroep 
hebben het afgelopen jaar 7 dagen aan opleiding 
besteed. Het aantal dagen neemt toe in de 
oudere leeftijdscategorieën tot 14 dagen (55-65 
jaar).

Vaste dienst of zelfstandig 
De oudere respondenten geven vaker dan 
de jongere respondenten aan een vast 
dienstverband in overweging te nemen 
wanneer hen dit wordt aangeboden: 23% van de 
respondenten in de leeftijdscategorie 35-44 jaar 
geeft dit aan tot 34% van de respondenten in de 
leeftijd van 55-65 jaar.

‘Ik neem alleen een aanbod voor een parttime 
vaste dienstbetrekking in overweging, zodat 
ik daarnaast actief kan blijven als zelfstandig 
ondernemer’ geven respondenten uit de 
leeftijdsgroep van 35-44 jaar en uit die van 
55-65 jaar meer dan gemiddeld aan (20% 
respectievelijk 17% tegenover een overall 
gemiddelde van 15%). Respondenten in de leeftijd 
van 45 tot 54 jaar scoren hier met 10% onder het 
gemiddelde.

Tevredenheid zelfstandig ondernemerschap 
De totale responsgroep geeft een gemiddeld 
rapportcijfer van 7,7 om hun tevredenheid 
over het zelfstandig ondernemerschap uit 
te drukken. Dit cijfer is gelijk wanneer wij de 
tevredenheid naar sector bekijken. Wanneer wij 
de tevredenheid afzetten tegen de leeftijd van de 
respondenten zien wij wel verschillen. De jongere 
respondenten geven een hoger cijfer dan de 
oudere respondenten. De leeftijdsgroep 35-44 
jaar is met een 8,1 bovengemiddeld tevreden. 
De leeftijdsgroepen daarna geven met een 
rapportcijfer van 7,6 en 7,5 hun tevredenheid 
over het zelfstandig ondernemerschap weer.  
 
Additionele, betaalde activiteiten 
Naarmate de respondenten ouder zijn, geven 
zij vaker aan naast hun interim-opdracht nog 

additionele, betaalde activiteiten te verrichten. 
Dit aantal stijgt van 40% in de leeftijdsgroep 
van 35-44 jaar tot 52% in de leeftijdscategorie 
55-65 jaar. Bij de oudere respondenten betreffen 
deze activiteiten vooral een bestuursfunctie. 
Bij de jongere respondenten gaat het vaker 
om nog een tweede interim-opdracht. In 
alle leeftijdscategorieën geeft steeds een 
gelijke groep aan (circa 13%) nog een andere 
onderneming te hebben. 
 
Opdracht in het buitenland 
Respondenten in de leeftijd van 45 tot 54 jaar 
zijn minder dan de andere respondenten bereid 
om langere tijd in het buitenland te werken en te 
wonen (60% tegenover 65% overall gemiddeld).

66% van de respondenten in de leeftijd van 35 
tot 44 jaar is bereid zich in het buitenland te 
vestigen. Van de respondenten in de leeftijd van 
55 tot 65 jaar is dit 70%. 

Reisduur woon-werkverkeer 
Wat is de maximale reisduur die de 
respondenten acceptabel vinden? Hoe ouder de 
respondent, hoe vaker deze aangeeft dat reistijd 
geen issue is. 20% van de respondenten in de 
leeftijd van 35-44 jaar geeft dit aan. Dit loopt op 
tot 37% bij respondenten uit de leeftijdsgroep 
van 55-65 jaar.

Bereidheid tot overnachten 
Respondenten uit de leeftijdscategorie 35-44 
jaar zijn ten opzichte van het overall gemiddelde 
het minst bereid tot overnachten wanneer de 
afstand woon-werkverkeer groot is. 9% van 
hen geeft dit aan tegenover 3% gemiddeld. 
Bij respondenten uit deze leeftijdsgroep die 
wel bereid zijn tot overnachten, gaat het om 
gemiddeld 2 nachten per week. Het aantal 
overnachtingen loopt op tot gemiddeld 2,6 
nachten in de leeftijdsgroep 55-65 jaar. 

Bereidheid tot tariefverlaging 
Hier zien wij een minimaal verschil tussen 
de leeftijdsgroepen. Het merendeel van de 
respondenten is bereid zijn of haar tarief te 
verlagen wanneer de enkele reisafstand woon-
werkverkeer minder dan 10 km bedraagt. Iets 
minder (2% minder) geldt dit voor respondenten 
in de leeftijd van 45-54 jaar.

Dezelfde ontwikkeling zien wij bij het percentage 
waarmee men bereid is het tarief te verlagen. 
Voor respondenten in de leeftijd van 45-54 jaar 
is dit 9,4%. Voor respondenten in de leeftijd van 
35-44 jaar en 55-65 jaar is dit 10,8% respectievelijk 
11,3%.

Opdracht onder niveau 
Het merendeel van de respondenten (63%) 
neemt een opdracht onder zijn of haar 

niveau aan om aan het werk te blijven. Voor 
respondenten uit de leeftijdscategorie van 45-54 
jaar is dit 70%.

Opdracht lager tarief 
Deze zelfde ontwikkeling zien wij bij de stelling 
of men bereid is een opdracht tegen een 
lager tarief aan te nemen om aan het werk te 
blijven. 63% van de respondenten antwoordt 
hierop bevestigend. Voor respondenten uit de 
leeftijdscategorie van 45-54 jaar bedraagt dit 
67%.

Correlatie onderzoeks-
resultaten naar geslacht
Bij een aantal vragen hebben wij gekeken 
naar de verschillen tussen de antwoorden die 
mannen en vrouwen hebben gegeven.

Leeftijd 
De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke 
respondenten ligt lager dan die van de 
mannelijke responsgroep. 
 
Ontwikkeling van de vraag 
De vrouwelijke respondenten zijn positiever 
over de ontwikkeling van de vraag naar 
interim management. 42% van hen verwacht 
dat de vraag zal toenemen. De mannelijke 
respondenten scoren hier met 39% op het 
gemiddelde. 

In opdracht: ja of nee 
78% van de vrouwelijke respondenten geeft aan 
in opdracht te zijn. Bij de mannen is dit 64%. 

In opdracht: sector 
De overheid en de zorgsector kennen de meeste 
vrouwelijke respondenten. 46% geeft aan actief 
te zijn in de overheid en 24% in de zorg. De 
meeste mannelijke respondenten zien wij in 
de sector IDR 39%, in de overheid 25% en in de 
sector FD (16%). 

Omvang organisatie 
Meer vrouwen (39%) dan mannen (33%) geven 
aan werkzaam te zijn bij organisaties met meer 
dan 2.000 werknemers.

Functie in huidige opdracht 
De mannelijke respondenten vervullen vooral de 
rol van functioneel manager (30%) en project-/
programmamanager (29%). De vrouwelijke 
respondenten zijn vooral actief als algemeen 
manager (30%) en eveneens als project-/
programmamanager, hoewel met 26% iets 
minder vaak dan de mannelijke responsgroep. 
De rol van functioneel manager wordt door 
de vrouwelijke respondenten opvallend weinig 
ingevuld (11% tegenover een overall gemiddelde 
van 28%).
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Uurtarief 
Wij vroegen de respondenten naar het uurtarief 
in hun huidige of meest recente opdracht. 
Het gemiddelde uurtarief van de mannelijke 
responsgroep bedraagt 123 euro (2 euro boven 
het overall gemiddelde). Vrouwen hanteren een 
gemiddeld uurtarief van 103 euro (18 euro onder 
het overall gemiddelde). 

Het gemiddelde uurtarief dat men moet 
hanteren volgens het business plan ligt bij 
vrouwen met 102 euro lager dan bij mannen die 
aangeven een uurtarief van 120 euro te moeten 
hanteren.

Tariefontwikkeling 
De verwachtingen over de tarieven zijn bij de 
mannelijke responsgroep positiever dan bij de 
vrouwelijke respondenten. 18% van de mannen 
verwacht een stijging van de tarieven tegenover 
14% die een daling verwacht. Bij de vrouwelijke 
respondenten geeft 19% aan een stijging te 
verwachten tegenover 17% die een daling 
verwacht.

Gemiddelde tijdsbesteding per week 
Meer vrouwen dan mannen geven aan 5 dagen 
per week actief te zijn in een opdracht (37% 
tegenover 33%). 

Acquisitie huidige opdracht 
Het persoonlijke netwerk is voor beide 
responsgroepen het belangrijkste 
acquisitiekanaal. 69% van de mannelijke 
respondenten geeft dit aan tegenover 62% van 
de vrouwelijke responsgroep. 
Het intermediair wordt hierna als belangrijkste 
acquisitiekanaal genoemd, hoewel minder 
vrouwen dan mannen dit aangeven 24% versus 
27%. Wat opvalt, is dat 7% van de vrouwelijke 
respondenten aangeeft via een marktplaats of 
inhuurdesk haar huidige opdracht te hebben 
verworven (mannen scoren hier conform het 
overall gemiddelde van 1%).

Afgewezen voor een opdracht 
Een van de meest genoemde redenen waarom 
zij voor een opdracht worden afgewezen is 
voor de mannelijke respondenten ‘de gekozen 
kandidaat heeft meer actuele kennis en ervaring’, 
14% van hen geeft dit aan. Bij de vrouwen is dit 
percentage lager, namelijk 9%. Daarnaast geven 
meer mannen dan vrouwen aan dat de reden 
voor afwijzing hun niet bekend is (18% tegenover 
13%).

Marktplaatsen/inhuurdesk 
De mannelijke respondenten hebben zich 
vaker ingeschreven op opdrachten die op 
marktplaatsen of inhuurdesks van bedrijven zijn 
geplaatst. De afgelopen 12 maanden hebben 
mannen zich gemiddeld op 10 opdrachten 

ingeschreven en vrouwen op 4 opdrachten. De 
hit-rate ligt bij vrouwen hoger, hoewel over het 
algemeen gezien de scoringskans laag ligt bij de 
overall responsgroep. 
 
Opleiding 
84% van de vrouwelijke respondenten heeft de 
afgelopen 12 maanden een opleiding gevolgd 
tegenover 66% van de mannelijke respondenten.

Opleiding: gebieden 
Voor meer mannelijke dan vrouwelijke 
respondenten betrof dit een vakgerichte 
opleiding in een nieuw vakgebied (18% 
tegenover 10%). Een opleiding op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling wordt door vrouwen 
meer genoemd (37% tegenover 28% van de 
mannelijke respondenten). Zowel mannen als 
vrouwen scoren ongeveer gelijk waar het gaat 
om verdieping van kennis binnen het huidige 
vakgebied (beide circa 39%).

Opleiding: aantal bestede dagen 
Vrouwelijke respondenten hebben de 
afgelopen 12 maanden (slechts) 1 dag minder 
dan de mannelijke respondenten besteed aan 
bijscholing. 

Opleiding: vorm 
Minder dan het overall gemiddelde en minder 
dan bij de mannelijke respondenten gaat bij 
vrouwen de voorkeur uit naar het bijwonen 
van vakinhoudelijke netwerkbijeenkomsten en 
het bijwonen van presentaties of lezingen. Het 
volgen van (online) een- of meerjarige vak- of 
beroepsopleidingen daarentegen heeft vaker 
dan bij mannen de voorkeur van de vrouwelijke 
responsgroep.

Vaste dienst of zelfstandig 
Meer mannen dan vrouwen nemen een aanbod 
voor een vast dienstverband in overweging. 
32% van de mannelijke respondenten geeft dit 
aan, dit is conform het overall gemiddelde. Bij 
de vrouwelijke responsgroep is dit percentage 
18%. Zij houden vooral vast aan het zelfstandig 
ondernemerschap.

Additionele, betaalde activiteiten 
De helft van beide responsgroepen geeft aan 
additionele, betaalde activiteiten uit te voeren 
naast het zelfstandig ondernemerschap. Geen 
enkele vrouwelijke respondent geeft aan dat dit 
een vaste baan betreft. Ook geven zij minder 
dan de mannelijke respondenten en minder 
dan het gemiddelde aan dat het gaat om een 
bestuursfunctie. Vaker gaat het bij de vrouwelijke 
responsgroep om een 2e interim-opdracht. 
 
Opdracht in het buitenland 
Mannelijke respondenten geven vaker aan 
bereid te zijn voor langere tijd in het buitenland 

te werken en te wonen. 77% van hen geeft dit 
aan. Bij de vrouwelijke respondenten is dit 51%. 
De vrouwen geven daarentegen vaker aan alleen 
buiten Europa te willen werken (7% tegenover 
1%).

Bereidheid tot overnachten 
97% van de mannelijke respondenten geeft 
aan bereid te zijn tot overnachten wanneer 
de afstand woon-werkverkeer groot is. Bij de 
vrouwen is dit percentage iets minder, namelijk 
93%. 

De gemiddelde overnachtingsduur ligt bij 
mannen met 2,6 nachten per week iets hoger 
dan bij de vrouwen (2,1 nacht per week).

Bereidheid tot tariefverlaging 
De mannelijke responsgroep scoort hier conform 
het overall gemiddelde. 52% van hen antwoordt 
bevestigend op de vraag of zij bereid zijn hun 
tarief te verlagen wanneer de enkele reisafstand 
woon-werkverkeer minder dan 10 km bedraagt. 
Bij de vrouwelijke respondenten is de bereidheid 
om het tarief te verlagen groter, 57% van hen 
geeft dit aan. 

Het percentage waarmee vrouwen hun tarief 
willen verlagen ligt iets hoger dan dat de mannen 
aangeven. Deze laatste groep is bereid tot een 
tariefverlaging van 10,7% en de vrouwen tot een 
verlaging van 11%. 
 
Opdracht onder niveau 
Bij de vraag of men een opdracht onder zijn 
of haar niveau aanneemt om aan het werk te 
blijven, zien wij nauwelijks verschil tussen de 
antwoorden van de mannen en de vrouwen.

Opdracht lager tarief 
Bij de stelling of men bereid is een opdracht 
tegen een lager tarief aan te nemen om aan het 
werk te blijven zien wij wel een verschil. Meer 
mannelijke dan vrouwelijke respondenten geven 
aan hiertoe bereid te zijn. Het gaat daarbij om 
een minimaal verschil van 2%.

Periode tot nieuwe opdracht 
Hoe lang is de periode tussen het afronden 
van een opdracht en het starten in een nieuwe 
opdracht? Hier zien wij dat vrouwen eerder 
dan de mannen een nieuwe opdracht hebben 
gevonden. 48% van hen geeft aan binnen 4 
weken na het afronden van een opdracht weer 
aan de slag te zijn.

Extra bevindingen
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Reflectie  
Schaekel & Partners
Door ing. Piet Hein de Sonnaville

Piet Hein de Sonnaville is een van de partners 
van Schaekel & Partners. Hij is 14 jaar actief in de 
wereld van tijdelijke managementposities. 

Deze 11e editie van de Interim Index is bijzonder. 
Voor het eerst, over vrijwel de volledige breedte, 
stijgen de meeste indices. Verwachtingen 
over de vraag naar, tarifering van opdrachten 
en het aantal respondenten dat in opdracht 
is, zijn gestegen. Dit gegeven hebben wij 
sinds de ‘geboorte’ van ons onderzoek nog 
nooit meegemaakt. Het lijkt alsof oude tijden 
herleven, maar dat is slechts schijn. 

In opdracht ja/nee. De hoogste scores zijn te 
vinden in de zorgsector en de overheid. Met 
name die laatste is opmerkelijk. Klaarblijkelijk 
zijn, ten opzichte van eerdere onderzoeken, 
meer mensen actief als externe in deze 
sector (tegen een hoger tarief!), ondanks de 
verwachting dat dit juist niet het geval zou zijn 
(zie eerdere onderzoeken). De financiële sector 
scoort hier relatief laag: 40% van de in deze 
sector acterende externe managers is niet in 
opdracht.

Kijkend naar de indices, de sectoren en 
rollen/posities hierbinnen, valt op de vraag 
naar project- en programmamanagement 
versus de vraag naar de ‘expert/consultant’. 
In de zorgsector hoge score bij project- en 
programmamanagement en lage score bij de 
expert/consultant. In de financiële sector precies 
omgekeerd. Bij industrie, dienstverlening en 
retail zijn beide rollen in balans. Dit gegeven 
verdient nadere reflectie en verdere verdieping. 
Natuurlijk, in sommige gevallen zullen beide 
rollen niet exact te scheiden zijn. Projecten 
worden bemenst door experts en experts 
zijn dikwijls werkzaam in projectmatige zin. 
Volgens ons is de verklaring gelegen in een 
hoger gelegen feit: in de zorgsector zijn meer 
experts in vaste dienst en wordt minder –voor 
deze groep- een beroep gedaan op externen. 
Daarentegen kampt de financiële sector, met 
zijn snel wijzigende wet- en regelgeving, met 
een tekort aan experts.

Opdrachten op gewenst niveau: respondenten 
uit de overheid en de zorg geven aan in 
respectievelijk 73% en 72% van de gevallen op 
eigen niveau te acteren. Dit is opmerkelijk. Waar 
in het verleden gold dat de externe dikwijls 
onder zijn niveau werkte, tonen onze cijfers aan 
dat dit nog maar voor een klein deel het geval 
is. Dit toont, naar ons inzicht, ook aan dat de 
arbeidsmarkt van in- en externen naar elkaar 
groeit en op termijn in elkaar over zal gaan. 
Diverse elementen uit ons onderzoeken wijzen 
naar deze richting: 

Het grote aantal externen dat in een MKB- 
omgeving werkzaam is (ruim 1/3 is werkzaam 
bij organisatie < 250 FTE). Nog nooit zagen 
wij deze cijfers. Het toont aan dat externen 
niet alleen maar te vinden zijn bij omvangrijke 
organisaties, maar verdeeld zijn in de volle 
breedte van bedrijven en organisaties.

�� Het nog steeds dalende uurtarief van de  
 externe. Steeds vaker is de benchmark niet  
 de markt van de externe, maar de interne  
 kostprijs van de eigen medewerker. Met op 
 slagen (gemis aan pensioenopbouw,  
 risicoafdekking als gevolg van leegloop,  
 arbeidsongeschiktheid en ondernemings 
 risico) wordt uiteindelijk het eindtarief  
 bepaald. Dikwijls een percentage van 40 tot  
 60% bovenop de kostprijs van de eigen  
 medewerker bepaalt uiteindelijk het tarief.

�� Het merendeel van de respondenten, 81%,  
 werkt met een vast uurtarief, waardoor een  
 eenvoudig meetbare vergelijking met de  
 eigen medewerker te maken is.

�� De, ook nu weer, steeds langere duur van  
 de interim assignments.

�� Toename van het aantal ‘hybriden’ (werken  
 interim en vast).

Duidelijk wordt dat leeftijd, locatie van de 
opdracht, organisatie, niveau/aard van de 
opdracht en het aantal gewerkte dagen per 
week, een welhaast perfecte correlatie hebben 
ten aanzien van de leeftijd van de respondent: 
jong, vaak en veel aan het werk in de rol van 
project-/programmamanager/consultant op 
het niveau dat hen past, werkt liefst dicht 
bij huis, in grote organisaties of het MKB. De 
oudere externe, heeft vaker geen opdracht en 
is veelal werkzaam bij de overheid in de rol van 
functioneel manager. Afwijkend, ten opzichte 
van onze ervaringen, is het uurtarief zoals dat 
in dit onderzoek ook weer naar voren komt. 
De oudere externe heeft een hoger uurtarief 
dan zijn jongere collega. Wij herkennen dit 
beeld niet. Ouderen, zo is onze ervaring, zijn 
bereid, juist in tarifering, een stap terug te 
zetten, wetende dat hun USP een andere is 
ten opzichte van vroeger. Als er ergens een 
terrein is waar de verschillen tussen jong en 
oud goed waarneembaar zijn, dan is het in 
de wereld waarin ons bureau zich begeeft: 
zelfstandige professionals die tijdelijk werkzaam 
zijn als manager in een organisatie. Dat de 
opdrachtgever deze verschillen nog niet zo 
ervaart en beleeft is een kwestie van tijd. Velen 
zien nog niet de omschakeling die de markt 
heeft gemaakt in de achterliggende maanden. 

Wij zien de eerste tekenen van schaarste 
ontstaan in de markten waarbinnen met name 
de jonge externe zich begeeft. Dit in schrille 
tegenstelling tot die andere markt: de markt van 
de functionele en generieke manager die door 
de oudere interim manager wordt ingevuld.

Er is nog een ander punt dat de verschillen 
tussen jong en oud accentueert: het 
ondernemerschap. Je zou kunnen zeggen dat 
de ene groep (de jonge) actief heeft gekozen 
hiervoor en de andere groep (de oude) het 
is overkomen. In veel elementen komt dit 
terug: de investering die gedaan wordt in het 
ondernemerschap (onder andere opleiding): 
jong veel, oud weinig. Tevredenheid over het 
bestaan, maar ook de concessies die men 
bereid is te doen: oud is bereid verder te reizen, 
overnachtingen te hebben indien de reisafstand 
te ver is en oud heeft nevenactiviteiten. 
Maar ook is oud bereid het tarief te verlagen, 
opdrachten in het buitenland te verrichten 
en opdrachten te aanvaarden onder het 
gewenste niveau. Men wordt ook somber over 
toekomstverwachtingen daar waar het gaat om 
vraag en tarifering. Dit alles wijst in de richting 
van een ‘levenscyclus’ van de externe. Men is op 
de top van zijn/haar kunnen in de leeftijd 40-50, 
daarna vlakt het af. Een enkeling kan deze dans 
ontspringen, zo lijkt het, maar het grootste deel 
dient rekening te houden met deze genoemde 
elementen. Dit gegeven lijkt minder erg dan 
het is, mits men tijdens de ‘gouden jaren’ 
ernaar handelt. Wij merken op dat tijdens deze 
crisisjaren velen deze ontwikkeling niet hebben 
voorzien en daar nu de wrange vruchten van 
plukken.

Het onderzoek laat veel andere zaken zien: 
verschillen tussen geslacht. In werkwijze, aanpak 
en -helaas- tarifering. Verschillen tussen sectoren 
en rollen. Vooral over deze laatste twee is veel 
op te merken. De indices laten de enorme 
verschillen zien tussen beide. Scores van (zelfde) 
rollen (project manager) verschillen: zorg versus 
utilities/telecom. De een erg in trek (zorg), de 
ander minder. Maar ook markten onderling: 
zorg versus overheid. Dit alles toont aan dat de 
succesvolle interim manager/professional zeer 
afhankelijk is van elementen als markt, rol en 
–vooral- leeftijd.

Reflectie Nyenrode  
Business Universiteit
Door prof.dr.mr. Leo Witvliet

Leo Witvliet is hoogleraar Interim Management 
en flexibilisering van kennis, verbonden aan 
Nyenrode Business Universiteit.

Nu het 11e onderzoek is gedaan en de resultaten 
trends laten zien die over lange termijn 
bevestigd worden, dan krijgen de resultaten 
steeds meer betekenis. Trends die gesignaleerd 
zijn: 

�� Stijgende lijn in het aantal opdrachten; na  
 een trend die naar beneden wees, zien wij  
 nu een ommekeer. Ook een stijging van de  
 opdrachtduur. De klassieke grens van  
 9 maanden voor een interim management  
 opdracht kan richting het geschiedenis- 
 boekje. 

�� Daaraan gerelateerd is de trend dat de  
 vraag lijkt te stijgen, met name waar het  
 gaat om project- en programmamanage- 
 ment. Maar ook is zichtbaar dat naarmate  
 de leeftijd stijgt, de kansen afnemen.

�� Wat ook bijzonder is, is de stijgende lijn van  
 additionele activiteiten die naast het basis- 
 werk worden uitgevoerd. Het gaat daarbij  
 om echte additionele activiteiten als  
 bestuurswerk. De vaste baan ernaast scoort  
 laag en eerder onderzoek liet zien dat een  
 vaste baan naast een interim-opdracht  
 eerder een demotivator is. Het onderzoek  
 laat echter ook zien dat hybride vormen van  
 inkomen vergaren normaal aan het worden  
 is. 

�� Een heel belangrijke trend vind ik de voort 
 gaande stijging van opleiding. 

Als je de tijd neemt om de verschillende 
reflecties te lezen, dan zie je ook daar een 
redelijke consistentie tussen cijfers, reflectie 
en voorspelling. De voorspelling dat er 
meer vraag komt naar vakspecialisten, die 
zowel management- als veranderkundige 
ervaring hebben, lijkt bewaarheid te worden. 
In het NRC van zaterdag 14 juni 2014 werd 
gepubliceerd dat management sowieso in 
een andere beoordeling terecht is gekomen. 
Veel bijkomende kosten, beperkte bijdrage 
aan het kernproduct van de organisatie, maar 
vooral dat de managementcultuur doorbroken 
wordt ten faveure van de uitvoering. Daar 
waar het gebeurt, wordt de samenwerking 
georganiseerd. Onderweg naar een tijd 
waarin innovatie gebaseerd zal zijn op (diepte) 
specialisatie en samenwerking, als aanvulling 
op de tijd dat marktwerking en concurrentie de 
motoren moesten zijn voor innovatie.  

Of in de woorden van mijn collega Gerda 
van Dijk in haar oratie (2014) "De moderniteit 
van hiërarchie, gezag en orde heeft zich 
sprongsgewijs ontwikkeld naar de volgende 
fase met als trefwoorden: complexiteit, 
diversiteit en inter-afhankelijkheid".  

Het is dan ook goed om te zien dat opleiding 
een stijgende trend laat zien. Maar deze 
trend is belangrijk voor de doelgroep en 
haar competentieontwikkeling, maar nog 
veel belangrijker in de politieke arena. Daar 
wordt, met voorbijgaan aan feitelijke kennis, 
de houding aangenomen dat interim-
managers en zelfstandige professionals 
geen aandacht besteden aan opleiding. Dit 
heeft vergaande gevolgen in de toewijzing 
van opleidingsbudgetten (uitwerking sociaal 
akkoord) die ook voor zelfstandigen ter 
beschikking zouden moeten komen. Nu niet 
omdat men zegt “zij investeren niet”. Onzin dus, 
maar hebben de feiten en kennis invloed of 
gaat het om een belangen, waar de zelfstandige 
professional niet zo goed in past. 

Dit onderzoek laat zien dat de stijgende trends 
meer zijn dan die ene zwaluw die de zomer 
inluidt, maar wel een nieuwe eigentijdse 
zomer, waarbij naast het oude, veel nieuwe 
ontwikkelingen en bewegingen de (gevoels)
temperatuur gaan beheersen. 
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Reflectie TNO

Door prof.dr. Steven Dhondt en  
dr. Anneke Goudswaard

Prof.dr. Steven Dhondt en dr. Anneke 
Goudswaard zijn beiden senior research 
scientists bij TNO. Beiden werken rond het 
onderwerp van flexibele en innovatieve 
organisatievormen. Steven Dhondt bekleedt ook 
de leerstoel Sociale Innovatie aan de Katholieke 
Universiteit Leuven.

Dit is een heerlijk onderwerp voor 
wetenschappers zoals wij. Niets is zo geheim 
als het eigen salaris. En over dit onderwerp 
wordt namelijk het meeste gefantaseerd, op 
bepaalde andere niet genoemde onderwerpen 
na natuurlijk. We nemen hier even aan dat 
tarief ook gelijk staat met inkomen. Dat hoeft 
niet altijd, want managers met een hoger tarief 
kunnen namelijk ook minder uren werken 
en hiermee dus vrije tijd kopen. Maar voor 
de eenvoud van dit artikel is het handig om 
te redeneren dat een hoog tarief ook meer 
inkomen zal opleveren. Het zal u duidelijk 
worden waarom.

Laat ons starten met de theoretische discussie 
over beloning en leeftijd. In de arbeidseconomie 
wordt aangenomen dat in bedrijven, dus niet 
in de markt van interimmanagers, hoogte 
van de beloning met de leeftijd stijgt. De 
klassieke redenering is dat werknemers 
gaandeweg meer en meer gespecialiseerde 
kennis ontwikkelen en daardoor interessanter 
worden voor het bedrijf. Hogere kennis is 
hogere productiviteit en dus een reden voor 
bedrijven om meer te betalen. Het was de 
directeur van het Centraal Plan Bureau, de 
heer Coen Teulings, die enkele jaren geleden 
een steen in deze kikkerpoel wierp door te 
roepen dat deze theorie lariekoek zou zijn. Uit 
zijn analyses bleek dat oudere werknemers 
helemaal niet productiever werden met de 
leeftijd. Integendeel, ze worden overbetaald en 
dat had te maken met een soort van ‘hold-up’ 
effect in bedrijven. Bedrijven investeren namelijk 
in hun werknemers en hopen daarmee meer 
geld op de markt te kunnen verdienen. Als 
het zo zou zijn dat oudere werknemers meer 
kennis hebben, dan is dat omdat er meer 
in hen is geïnvesteerd. De winsten van die 
investering zouden, in zijn redenering, dan aan 
het bedrijf moeten toevloeien en niet aan de 
werknemer. Het bedrijf heeft namelijk het risico 
gelopen. Als het dus zo zou zijn dat oudere 
werknemers meer verdienen dan hun jongere 
collega’s, dan is dat omdat zij ten onrechte 
deze bedrijfswinsten naar zich toetrekken. 

Dat zou zo zijn omdat vakbonden de oudere 
werknemers beschermen en een meer gelijke 
beloning dus in de weg staan. De conclusie van 
Teulings was dan ook dat Nederland wel wat 
meer liberalisering zou kunnen hebben in het 
cao-landschap. Het effect van zijn redenering 
was een verdere afbraak van leeftijdsgerichte 
maatregelen zoals ontslagbescherming en 
ontslagvergoeding. 

Die stelling van de heer Teulings is kritisch 
bekeken door verscheidene vakcollega’s. 
De hypothese was dat stijgende kennis wel 
degelijk resulteert in meer inkomen. Maar op 
een bepaald moment is het plafond van deze 
kenniscumulatie bereikt en bijgevolg stijgt het 
loon niet meer. In de bedrijven is het al niet 
meer zo dat met de leeftijd de beloning stijgt. 
Oudere werknemers van 50+ krijgen niet meer 
betaald dan eind-dertigers. Een van de redenen 
daarvoor is dat het functieschalenmodel dat 
in Nederland functioneert verdere loonstijging 
onmogelijk maakt. Een ander effect, dat tot 
aan de afschaffing van de VUT een rol speelde, 
was de afweging tussen meer loon of meer 
vrije tijd. Kiezen voor VUT was kiezen voor vrije 
tijd. Maar we zagen dat in de tijd van de VUT 
er nog steeds werknemers waren die bleven 
doorwerken. Dat waren namelijk die collega’s 
waarvoor twee zaken golden: óf ze hadden 
een financieel probleem en moesten wel 
doorwerken, óf ze verdienden zoveel dat ze gek 
moesten zijn om te stoppen met werken.

Wat zien we bij de interimmanagers? Het 
eerste beeld is dat het gemiddelde tarief per 
leeftijdscategorie stijgt: -44 jaar = 104 euro; 
45-54 jaar = 113 euro; 55-65 jaar = 128 euro; 65+ 
jaar = 151 euro. Haalt Coen Teulings hier toch 
zijn gelijk? Oudere interimmanagers verdienen 
namelijk bijna 50% meer dan hun jonge 
collega’s. Maar hoe kan dat in een markt waarin 
geen vakbonden actief zijn? Er kan geen sprake 
zijn van een hold-up door oudere interimmers. 
De markt van de interimmanagers wijst op 
ons gelijk. Namelijk het verband tussen leeftijd 
en beloning is niet wat het lijkt. De cijfers van 
de Interim Index geven een onderbouwing 
van onze hypothese: tariefverschillen drukken 
verschillen in kennis of ervaring uit, maar ook 
nog individuele afwegingen tussen inkomen 
en vrije tijd. Alleen spelen deze effecten op hele 
bijzondere manieren. Bij jonge interimmers 
zien we een lineaire stijging van het tarief 
gekoppeld aan ervaring. Bij interimmers tussen 
45 en 54 jaar, maar ook bij 55 en 65 jaar zien we 
dat startende interimmers het hoogste tarief 
hebben! Minder dan 3 jaar ervaring levert in de 

groep 55-65 jaar een tariefvoorsprong van 37% 
op. Hoe kan dat? Ook hier speelt volgens ons 
het ervaringseffect. Het gaat in beide groepen 
om startende interimmers. Meestal vertrekken 
deze interimmers uit een riant betaalde 
positie uit een bedrijf. Het tarief moet daarom 
verdomde aantrekkelijk zijn om weg te gaan 
van dat bedrijf. Ze hebben ook hele bijzondere 
kennis voor de buitenwereld. En dat lees je af uit 
het tarief. Al snel leert deze interimmer dat zijn 
hele gespecialiseerde kennis niet zo speciaal 
meer wordt voor de markt. Het tarief daalt. 
Pas met de ervaring zien we een bescheiden 
stijging van het tarief. Feitelijk zien we dat de 
tariefverschillen tussen jongere en oudere 
interimmers schommelt tussen 103 en 127 euro. 
Dat betekent dat we weinig ontwikkeling zien 
van het tarief naargelang de interimmer ouder 
wordt. Een tamelijk egalitaire markt, zou je 
zeggen. En hoe kan het dan dat de 65-plusser 
dan zo’n hoog tarief kan rekenen? Opnieuw is 
hier de afweging tussen beloning en vrije tijd 
aan de orde. Voor enkele interimmers in deze 
groep is het tarief relatief laag. Mogelijk dat ze 
werken uit noodzaak? Maar het merendeel dat 
nog actief is in deze groep (en het gaat om een 
bijzonder kleine groep) krijgen het exorbitante 
tarief van 173 euro per uur. Heerlijk om dan 
verder te mogen werken!

Reflectie Platform Zelfstan-
dige Ondernemers (PZO-ZZP)
Door Esther Raats-Coster, Louise Beduwe en 
Marieke Lips

Esther Raats-Coster is voorzitter van PZO-ZZP, 
Louise Beduwe directeur en Marieke Lips is als 
beleidsmedewerker verbonden aan PZO-ZZP.

Ieder jaar wordt de markt voor tijdelijk 
management geanalyseerd door Schaekel 
& Partners in samenwerking met Platform 
Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP), Nyenrode 
Business Universiteit, en TNO.

Het is interessant om te kunnen concluderen 
dat het gemiddelde rapportcijfer dat 
een zelfstandige interim manager het 
ondernemerschap dit jaar geeft, iets boven 
het gemiddelde ligt. Zzp’ers zijn positiever 
ingesteld hetgeen aansluit bij de economische 
ontwikkelingen. PZO-ZZP herkent zich hierin 
en concludeert daarnaast dat het zelfstandig 
ondernemerschap steeds meer op het netvlies 
staat van politiek Den Haag hetgeen bijdraagt 
aan een verdere borging van het zelfstandig 
ondernemerschap binnen onze maatschappij.

Het aantal zzp’ers is in omvang toegenomen 
en bedraagt ruim 800.000 ondernemers. 
Hieronder scharen zich niet enkel en alleen 
de fulltime ondernemers, maar steeds meer 
hybride ondernemers. Het aantal hybride 
ondernemers ligt binnen de Index gemiddeld 
rond de 6%.

De meest opvallende conclusie die uit deze 
Interim Index naar voren komt, is dat wanneer 
zzp’ers een arbeidsovereenkomst aangeboden 
zouden krijgen, 55% bewust zou kiezen om 
zzp’er te blijven, waarbij men vooral in de 
zorgsector aangeeft niet als werknemer aan 
de slag te willen gaan. Dit sluit aan bij de lobby 
die PZO-ZZP voert voor de bewust economisch 
zelfstandigen, waaronder de zelfstandige 
professionals in de zorg. Het betreft hier 
specialisten die te scharen zijn onder de bewust 
economisch zelfstandigen. Dit is ook af te 
leiden uit het feit dat vooral zelfstandigen in de 
zorg veel aandacht besteden aan opleiding en 
bijscholing.

Er wordt door zelfstandige interim managers 
meer tijd besteed aan opleiding en bijscholing. 
PZO-ZZP herkent zich in deze ontwikkeling 
nu het voor zzp’ers essentieel is zich te blijven 
onderscheiden. Oudere zzp’ers besteden 
minder tijd aan bijscholing terwijl dit bij uitstek 
de groep is die zich zou moeten blijven 
ontwikkelen om bij te kunnen blijven bij de 
jongere garde binnen de doelgroep. Vooral in de 
financiële sector, de zorgsector en de overheid 
besteedt men veel tijd aan bijscholing.

PZO-ZZP ziet het verder als een positieve 
ontwikkeling dat 65% aangeeft bereid te zijn om 
over de grens te willen werken. Dit sluit aan bij 
de ontwikkelingen rondom het internationaal 
ondernemerschap alsmede bij het feit dat men 
binnen Europa de groep zzp’ers ziet groeien. 
Niet alleen in Nederland, maar ook over de 
grens verdienen zzp’ers erkenning en een eigen 
unieke plek. De lobby die PZO-ZZP binnen het 
European Forum of Independent Professionals 
(EFIP) voert sluit hier naadloos bij aan.

Ten slotte is het een mooi resultaat dat er 484 
respondenten hebben deelgenomen aan 
het onderzoek. Het geluid van de zzp’er is 
immers van doorslaggevende betekenis om 
een verschil te kunnen maken binnen politiek 
Den Haag en om het ondernemersklimaat te 
optimaliseren.
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Interim Index per sector

dec-08 apr-09 nov-09 mei-10 nov-10 mei-11 nov-11 mei-12 nov-12 jun-13 mei-14

Financiële dienstverlening 86,2 63,9 52,4 60,5 70,2 81,1 74,4 72,8 65,9 64,4 68,5 

Industrie / diensten / retail 93,5 80,2 77,5 82,2 92,3 105,2 101,9 101,5 93,0 94,6 105,2

Overheid 98,8 93,5 84,2 76,1 65,1 56,5 42,0 31,7 23,0 15,2 17,5

Utilities / telecom / ov 90,5 73,2 67,4 69,1 74,2 78,4 83,3 82,1 76,6 75,7 84,3

Zorg 99,2 93,0 92,0 95,9 99,3 101,5 103,1 104,1 99,1 103,3 109,1

Overall totaal 93,4 79,8 72,8 73,6 74,7 78,8 70,7 66,4 57,8 55,8 62,7

Interim Index per functiegebied

dec-08 apr-09 nov-09 mei-10 nov-10 mei-11 nov-11 mei-12 nov-12 jun-13 mei-14

Algemeen manager 96,3 86,0 79,0 77,2 76,2 74,0 65,8 61,4 50,5 46,3 50,5

Expert / consultant 98,2 86,1 83,8 92,0 94,2 97,8 79,6 81,0 72,6 69,2 76

Functioneel manager 91,3 76,5 69,9 69,7 72,6 82,9 76,3 72,5 64,6 64,1 73,4

Project- / programmamanager 90,5 73,6 63,6 65,8 66,5 70,7 64,3 56,0 48,8 48,2 53,3

Overall totaal 93,4 79,8 72,8 73,6 74,7 78,8 70,7 66,4 57,7 55,7 62,5

Interim Index financiële dienstverlening per functiegebied

dec-08 apr-09 nov-09 mei-10 nov-10 mei-11 nov-11 mei-12 nov-12 jun-13 mei-14

Algemeen manager 84,5 65,4 60,3 68,5 78,8 87,9 90,9 100,2 90,7 92,1 94,9

Expert / consultant 93,8 75,7 74,4 82,1 94,2 110,2 89,5 100,1 101,6 105,2 108,8

Functioneel manager 86,2 65,6 48,2 53,5 66,5 78,8 71,2 70,0 62,3 59,0 68,5

Project- / programmamanager 84,7 55,1 38,7 50,4 56,3 64,8 59,0 49,1 38,9 36,1 35,7

Specialist 103,8

Overall totaal 86,2 63,9 52,4 60,5 70,2 81,1 74,4 72,8 65,5 64,2 68,3

Interim Index industrie / diensten / retail per functiegebied

dec-08 apr-09 nov-09 mei-10 nov-10 mei-11 nov-11 mei-12 nov-12 jun-13 mei-14

Algemeen manager 96,2 86,0 81,3 84,6 93,7 101,0 96,5 95,7 85,0 82,0 91,3

Expert / consultant 99,4 92,6 96,3 110,0 122,0 138,9 124,6 127,2 119,0 117,8 126,7

Functioneel manager 88,3 71,7 70,4 73,9 81,4 98,9 96,1 95,4 86,9 89,3 101,2

Project- / programmamanager 94,9 80,4 74,9 79,1 94,6 106,1 110,4 107,6 104,1 111,3 121,6

Specialist 108,5

Overall totaal 93,5 80,2 77,5 82,2 92,3 105,2 101,9 101,5 93,0 94,4 105,0

Interim Index overheid per functiegebied

dec-08 apr-09 nov-09 mei-10 nov-10 mei-11 nov-11 mei-12 nov-12 jun-13 mei-14

Algemeen manager 99,6 94,8 87,2 76,6 64,4 52,3 38,1 26,6 14,6 7,5 6,4

Expert / consultant 99,9 93,1 86,0 81,4 65,4 51,9 33,5 24,4 11,6 4,5 11,4

Functioneel manager 102,2 97,2 86,7 79,7 71,5 66,3 52,2 42,0 34,0 26,4 28,4

Project- / programmamanager 94,0 88,3 76,1 69,3 58,8 55,2 40,9 31,5 27,2 19,7 25,1

Specialist 113,9

Overall totaal 98,8 93,5 84,2 76,1 65,1 56,5 42,0 31,7 23,2 15,9 19,1

Interim Index utilities / telecom / ov per functiegebied

dec-08 apr-09 nov-09 mei-10 nov-10 mei-11 nov-11 mei-12 nov-12 jun-13 mei-14

Algemeen manager 99,7 86,6 72,0 79,5 85,2 92,7 99,1 103,5 98,5 96,9 105,8

Expert / consultant 97,5 80,3 68,9 85,4 104,1 114,1 106,6 120,0 109,8 94,3 99,3

Functioneel manager 84,4 72,1 73,1 72,5 85,9 94,9 106,0 106,3 102,6 102,8 113,5

Project- / programmamanager 88,3 62,9 59,9 55,1 54,5 48,5 48,7 42,1 32,3 33,4 38,6

Specialist 115,0

Overall totaal 90,5 73,2 67,4 69,1 74,2 78,4 83,3 82,1 75,6 74,2 82,7

Interim Index zorg per functiegebied

dec-08 apr-09 nov-09 mei-10 nov-10 mei-11 nov-11 mei-12 nov-12 jun-13 mei-14

Algemeen manager 101,5 96,6 92,9 92,6 94,3 98,5 96,6 97,0 92,9 90,9 92,0

Expert / consultant 99,2 93,2 90,7 103,7 89,7 54,0 56,5 63,4 54,2 67,9 67,9

Functioneel manager 97,0 86,3 84,9 83,6 86,7 96,3 100,4 95,9 92,8 100,9 107,9

Project- / programmamanager 98,6 98,6 102,9 123,7 144,6 145,2 151,3 156,6 145,4 149,3 158,8

Specialist 130,0

Overall totaal 99,2 93,0 92,0 95,9 99,3 101,5 103,1 104,1 98,9 102,8 108,6

De functie 'specialist' is toegevoegd in mei 2014 en heeft als gevolg daarvan geen historie.
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Interim Index 5 (peiling 
november 2010): Externen 
Management: feiten en 
ficties
Onderzoek onder interim managers en 
opdrachtgevers
Een nieuw fenomeen van ‘near employees’ is in 
opkomst op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het 
gaat om externen, waaronder interim managers, 
die vaak langdurig zijn verbonden aan een 
organisatie en die een flexibele arbeidsschil 
vormen waarop organisaties steeds meer 
leunen. Deze externen hebben sterke banden 
met hun opdrachtgever en vice versa. Gevaar 
van deze groeiende flexibele schil is dat heel 
veel kennis van de organisatie bij externen 
ligt. Als organisaties niet gericht investeren in 
een HR-beleid voor externen, dan lopen zij het 
risico dat zij ongewild kennis kwijtraken als 
deze zelfstandige werknemers voor een andere 
opdrachtgever kiezen.

Interim Index 6 (peiling 
mei 2011): Werk maakt 
gelukkig, de interim 
manager als ondernemer
Onderzoek onder interim managers
Het zelfstandig ondernemerschap is de 
jonge generatie interim managers op het lijf 
geschreven. De oudere generatie worstelt 
daarentegen met het bestaan als zzp’er. Jonge 
interim managers werken vaker in opdracht, 
maken veelvuldig gebruik van sociale media, 
hebben meer nevenactiviteiten en investeren 
in hun loopbaanontwikkeling. Deze optelsom 
leidt tot een grotere tevredenheid over het 
bestaan als zelfstandig ondernemer. Het 
tegendeel geldt voor oudere interim managers. 
Naarmate de leeftijd stijgt, volgen zij minder 
vaak een opleiding en staat deze ook minder in 
relatie tot hun vakgebied. Met als resultaat dat 
hun concurrentiepositie verzwakt en een vast 
dienstverband als enige mogelijkheid overblijft.

Eind 2008 is Schaekel & Partners, toen nog 
onder de naam Atos Interim Management, 
gestart met het Interim Index onderzoek. 
Aanleiding was destijds de economische 
crisis en de gevolgen hiervan voor de 
arbeidsmarkt, 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 manager 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 opdrachtgevers zo groot dat 
wij besloten eenzelfde onderzoek op te zetten 
onder opdrachtgevers om zo een totaalbeeld 
van de markt te kunnen schetsen. Samen 
met Nyenrode Business Universiteit is dit 
gerealiseerd en onderzoeken wij nu periodiek 
de bewegingen en verwachtingen 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 vaker 
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 
procent van de respondenten een stijging van 
de vraag naar verander- en crisismanagement.

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 treden. 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 behoefte aan 
interim managers in de overheidsector 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 alternatief voor hun eigen functie. 
Zo erkent 40 procent te twijfelen over een 
toekomst in hun huidige functie. Van hen zegt 
tweederde een nieuwe loopbaan als interim 
manager te willen beginnen, terwijl één 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 
arbeidsmarkt 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 opkomst 
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 managers 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

Interim Index 7 (peiling 
november 2011): Innoveren 
of saneren: wat eerst?
Onderzoek onder interim managers en 
opdrachtgevers
Ook in 2012 zijn saneringen in het 
personeelsbestand aan de orde van de 
dag. Veertig procent van de ondervraagde 
organisaties geeft dit aan. Met name grotere 
organisaties met een omvang vanaf 1.000 
medewerkers verwachten te moeten ingrijpen 
in hun personeelsbestand. Dit geldt voor ruim 
55 procent van deze bedrijven. Hoewel deze 
ontwikkeling in het MKB minder verstrekkende 
gevolgen heeft - 15 procent van de bedrijven 
met minder dan 250 medewerkers verwacht 
volgend jaar te moeten saneren - is sprake 
van grote verschillen tussen branches. Bijna 
drie kwart van de bedrijven in de financiële 
dienstverlening voorspelt dat in deze sector 
gesaneerd gaat worden. Dit geldt voor de helft 
van de organisaties in de publieke sector.

Een ander aspect dat uit het onderzoek naar 
voren komt, is dat externe managers een 
aanzienlijke rol spelen bij innovatie. 79% van 
de ondervraagde organisaties geeft aan dat 
externe managers tijdens hun opdracht een 
bijdrage leveren aan innovatie. Bij 55% gaat 
het om innovatie binnen de organisatie. Denk 
daarbij aan het vernieuwen en verbeteren van 
bedrijfs-, productie- of distributieprocessen. 
Bij de resterende 24% gaat het om externe 
innovatie. Het gaat daarbij om op de markt 
gerichte innovatie zoals vernieuwing van 
het producten- of dienstenaanbod of de 
marktbenadering van een organisatie.

Interim Index 8 (peiling 
mei 2012): Vakmanschap is 
niet genoeg
Onderzoek onder interim managers
Zelfstandige interim managers en professionals 
beschikken weliswaar over voldoende 
competenties om van meerwaarde te zijn 
voor opdrachtgevers, maar zij zijn te weinig 
ondernemend om het huidige economische 
klimaat het hoofd te bieden. Zo ervaart 76 
procent van de ondervraagde zelfstandige 
professionals een inkomensdaling. Die wordt 
grotendeels opgevangen door een beroep 
te doen op hun opgebouwde reserves of 
door hun uitgaven te verminderen. Want een 
opvallend grote groep van de zelfstandigen 
(63 procent) heeft naast hun lopende opdracht 
geen additionele, betaalde activiteiten. 

Eén van de vragen in dit onderzoek was 
de mate waarin zelfstandige professionals 
in staat zijn hun inkomensterugval te 
compenseren door te pionieren en hun 
ondernemerskwaliteiten aan te spreken. In dat 
opzicht hebben zelfstandige interim managers 
en professionals nog een inhaalslag te maken. 
Waar zij in het verleden konden vertrouwen 
op werk vanuit de bureaus waaraan zij 
waren verbonden, op relaties uit hun eigen 
netwerk en/of de aantrekkende markt, zijn 
deze ‘zekerheden’ door de crisis flink onderuit 
gehaald. Dat betekent dat zij zich, meer dan ooit, 
als ondernemers moeten opstellen en alles op 
alles moeten zetten om aan nieuwe opdrachten 
te komen.

Interim Index 9 (peiling 
november 2012): ‘Samen 
voor ons eigen’
Onderzoek onder interim managers
Het zelfstandig ondernemerschap van interim 
managers gaat gebukt onder de economische 
teruggang. Bijna een kwart geeft aan dat het 
werven van opdrachten steeds moeilijker is. 
Ook de financiële onzekerheid waarmee zij 
worden geconfronteerd, eist haar tol. Deze 
ontwikkelingen hebben onder meer tot gevolg 
dat maar liefst 53 procent van de externe 
managers bereid is zich voor langere tijd te 
verbinden aan opdrachtgevers buiten Europa. 
Een andere groep richt zijn pijlen op een 
langdurige verbintenis met een organisatie, de 
zogenaamde flexibele schil.  Een klein deel kan 
zich veroorloven autonoom te blijven opereren. 

 

Interim Index 10 (peiling 
juni 2013): vaste en 
tijdelijke arbeidsmarkt 
groeien naar elkaar toe 
Onderzoek onder interim managers

De duur van een gemiddelde interim opdracht 
wordt steeds langer, zo blijkt uit deze 10e editie 
van de Interim Index. 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. 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). 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.  

Ook blijkt uit dit onderzoek de tevredenheid 
over het bestaan als zelfstandige niet 
conjunctuurgevoelig is. 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. 



Over Schaekel & Partners

Meer informatie:
www.schaekel.nl

De beste mensen worden gevonden

Bedrijven en organisaties die de ambitie hebben 
de beste mensen aan te trekken, werken met 
Schaekel & Partners. In onze visie wordt de 
beste kandidaat voor een positie namelijk 
gevonden, deze meldt zich niet vanzelf. Wij 
kennen hen of vinden hen, offline welteverstaan. 
Wij bieden bedrijven een objectieve keuze van 
kandidaten. Dat is onze kracht. 

Onze focus ligt daarbij op het topsegment 
van management- en directiefuncties rondom 
de bedrijfsvoering. Ook de meer complexere 
en specialistische rollen behoren daartoe. De 
invulling van een functie is situatie-afhankelijk 
en kan in verschillende vormen: tijdelijk of vast 
of bijvoorbeeld project-gebaseerd. De situatie 
bepaalt de vorm. 

Wij zijn gevestigd in Utrecht en opgericht in 
1987. Dit laatste verklaart mede onze uitgebreide 
kennis en ervaring op het gebied van trends 
en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt voor het 
hogere management. Ook zijn wij verantwoor-
delijk voor de uitgave van de Interim Index. Een 
periodiek onderzoek dat vanaf 2008 laat zien 
waar de vraag naar en behoefte aan tijdelijk 
management liggen.

“Wij zijn een hecht team dat elkaar versterkt. 
Werken met en voor boeiende opdrachtgevers 
en interim managers maakt wat dit is: een zeer 
motiverende omgeving waar je graag verblijft.”


