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Voorwoord

Jaarlijks analyseren wij samen met onze 
partners Nyenrode Business Universiteit en 
TNO, de markt voor tijdelijk management. 
Met elkaar willen wij scherper inzicht 
krijgen in wat er in deze markt leeft en welke 
ontwikkelingen de boventoon voeren. Dit 
doen wij onder de noemer ‘Interim Index’.  

Welke verwachtingen hebben interim 
managers over de vraag naar hun expertise 
en welke rollen worden ingevuld? Hoe zijn de 
ontwikkelingen in de verschillende sectoren? 
Geldt nog steeds uurtje-factuurtje of worden 
vergoedingen ook op een andere manier 
geregeld? Maakt de interim manager tijd vrij 
voor scholing? En hoe tevreden is hij of zij 
met het bestaan als zelfstandige? Dit is een 
willekeurige selectie uit de vragen die wij aan de 
respondenten hebben voorgelegd. In het eerste 
deel van dit onderzoeksrapport zetten wij de 
belangrijkste uitkomsten op een rij.

Thema-onderzoek 
Tijdelijke en vaste rollen groeien naar elkaar 
toe, luidde de titel van Interim Index 10 (2013). 
Een ontwikkeling die ook u zal herkennen. 
Deze komt niet alleen in uitdrukking in de duur 
van een opdracht, maar vertaalt zich ook naar 
de mens zelf. Er is geen stempel ‘interim’ of 
‘vast’ te zetten op personen. De ene keer vult 
iemand een tijdelijke rol in, de andere keer een 
vaste rol. Reden waarom wij ook een bredere 
populatie hebben ondervraagd dan sec interim 
managers, namelijk: hoogopgeleiden actief in 
management- en directieposities. Wij hebben 
hun mening gevraagd over groei. Groei van 
organisaties en van henzelf als persoon. Waar 
zouden we in moeten uitblinken? Is daarvoor 
verandering noodzakelijk? Waarop hebben 
de veranderingen betrekking? U vindt de 
uitwerkingen in het tweede deel van dit rapport.

Onderzoeksperiode 
Dit rapport bevat de resultaten van het twaalfde 
Interim Index onderzoek dat in april/mei 2015 
heeft plaatsgevonden. Het thema-onderzoek 
groei heeft in dezelfde periode plaatsgevonden. 
Naast de onderzoeksresultaten vindt u reflecties 
van TNO en PZO.

Partners 
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 
bekleedt hij de leerstoel Sociale Innovatie aan 
de Katholieke Universiteit Leuven.

Tot slot richten wij ons tot de belangrijkste 
groep: de respondenten. Onze dank gaat in 
de eerste plaats uit naar hen voor het delen 
van hun inzichten en ervaringen. Sinds 
2008 kunnen wij rekenen op een vaste kern 
deelnemers, aangevuld met nieuwe relaties. 
Mede dankzij hen zijn in de loop van de tijd 
diverse trends en ontwikkelingen aan te wijzen 
in de markt voor (tijdelijk) management. Dank 
daarvoor!
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Managementsamenvatting

De daling van de tarieven lijkt tot stilstand te zijn 

gekomen. Wij zien een lichte tariefstijging. Niet 

alle respondenten zijn ervan overtuigd dat deze 

ontwikkeling zich het komende halfjaar verder 

zal doorzetten. De meerderheid (63%) verwacht 

dat de tarieven nagenoeg gelijk blijven. Een 

kwart denkt dat de stijging doorzet. 

De honorering in de drie leeftijdsgroepen 

laat een interessante ontwikkeling zien. In 

voorgaande jaren, zelfs een jaar geleden nog, 

zagen wij de tariefontwikkeling conform het 

patroon van een traditionele loonontwikkeling: 

beloning volgt leeftijd. Deze lijkt nu een meer 

realistische vorm aan te nemen: beloning volgt 

productiviteit/bijdrage.  

 

‘Uurtje-factuurtje’ is nog steeds de meest 

toegepaste vorm waarin vergoeding van 

diensten plaatsvindt, hoewel in mindere mate 

dan vorig jaar. Een kleine kentering openbaart 

zich: andere vergoedingsvormen winnen terrein 

en dan met name het toevoegen van een 

resultaatfee aan het tarief.

De stijgende lijn van de duur van een interim 

management opdracht kunnen wij ook dit jaar 

doortrekken. De gemiddelde opdrachtduur 

in dit onderzoek is 12,8 maanden. Wij zijn 

benieuwd naar de respons van volgend jaar. 

Hoe lang bestaat het onderscheid nog tussen 

interim en vast?

Ieder onderzoek vragen wij de interim 

managers of zij overwegen in vaste dienst 

te gaan wanneer die mogelijkheid zich 

aandient. De respons dit jaar is iets anders 

dan voorgaande jaren. Nog steeds houdt 

het merendeel vast aan het zelfstandig 

ondernemerschap. Echter, een grotere groep 

dan voorheen geeft aan in te gaan op een vast 

dienstverband wanneer dit wordt aangeboden. 

Kan dit worden verklaard door de ontwikkeling 

dat tijdelijk en vast naar elkaar toegroeien? 

 

Het 12e Interim Index onderzoek heeft onze 

verwachtingen overtroffen. Zowel voor wat 

betreft het aantal respondenten als waar 

het gaat om de resultaten. Al ruim 7 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. 

Dit twaalfde onderzoek laat zien dat een aantal 

trendbreuken die wij in 2014 zagen, nu duidelijk 

doorzet, in positieve zin. Wij noemen de meest 

belangrijke.

Maar liefst 72% van de respondenten geeft aan 

in opdracht te zijn. Niet eerder zagen wij zo’n 

hoge score. De stijgende lijn die wij vorig jaar 

zagen, lijkt zich vol vertrouwen voort zetten. 

Twee sectoren springen er ook dit jaar weer 

uit: de overheid en de zorg waar 77% resp. 

74% van de responsgroep aangeeft aan de 

slag te zijn. In de leeftijdscategorie 35-44 jaar 

zien wij het hoogste aantal respondenten in 

opdracht, namelijk 88%. In de daarop volgende 

leeftijdsgroepen neemt dit aantal af tot 64%.

Positiever dan ooit zijn de verwachtingen 

over de vraag naar interim management. 

42% van de responsgroep heeft vertrouwen 

in de toekomst van tijdelijk management, 

een toename van de vraag wordt verwacht. 

Tegenovergestelde geluiden zijn er ook, 

hoewel minder dan een jaar gelden. 12% van 

de respondenten verwacht een afname van de 

vraag. De jongeren (35-44 jaar) zijn het meest 

positief. In de leeftijdscategorieën daarna wordt 

de verwachting stapsgewijs minder positief 

(hoewel nog steeds positief).

Ook gebeurt hier (interim/vast) iets 

bijzonders in de leeftijdsgroepen. De jongere 

respondenten geven vaker dan de ouderen aan 

zelfstandig ondernemer te blijven. 56% van de 

respondenten in de leeftijdscategorie 35-44 jaar 

geeft dit aan. Bij respondenten in de leeftijd van 

55-65 jaar is dit afgenomen tot 47%. Deze laatste 

groep geeft vaker aan in vaste dienst te treden.

Combinaties van betaald werk lijken door te 

zetten. Twee derde van de respondenten heeft 

naast zijn of haar interim-opdracht nog andere, 

betaalde activiteiten. Denk aan een tweede 

interim-opdracht, een bestuursfunctie of een 

andere onderneming. Een vaste baan naast de 

activiteiten als zelfstandig ondernemer komt het 

minst vaak voor (2% geeft dit aan). Daarnaast 

zien wij in dit onderzoek meer respondenten die 

zich typeren als ‘hybride’: de ene keer actief als 

zelfstandige, de andere keer in loondienst. Soms 

ook tegelijkertijd.

Gedurende alle onderzoeken is er een stabiele 

factor en dat is de tevredenheid over het 

bestaan als zelfstandige. Het gemiddelde 

rapportcijfer dat de respondenten hebben 

gegeven, is een 7,8. Dit cijfer wordt ieder jaar iets 

hoger (hetzij marginaal). 

Wij blijven de ontwikkelingen rondom 

het zelfstandig ondernemerschap in de 

arbeidsmarkt met meer dan gemiddelde 

interesse volgen. Naar onze mening: een 

beweging die niet meer te stoppen is. 
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Onderzoeksopzet

Het Interim Index onderzoek laat zien 
welke trends en ontwikkelingen er spelen 
in de markt voor tijdelijk management. 
Naast meer zakelijke feiten (opdrachtduur, 
vergoeding, functies) geeft dit onderzoek 
inzicht in een aantal zachte aspecten 
die samenhangen met het zelfstandig 
ondernemerschap. U vindt deze informatie 
in het eerste deel van dit rapport. 
 
 
Het tweede deel van dit rapport is gewijd aan 
het thema groei. Naast interim managers 
hebben ook vaste functievervullers aan dit 
onderzoekgedeelte meegedaan.

Voor zowel het eerste als tweede 
onderzoekgedeelte geldt dat de meting is 
gehouden onder een representatieve groep, 
ervaren (interim) managers uit het Schaekel-
netwerk. Zij acteren op management- en 
directieniveau en vullen posities in rondom 
de bedrijfsvoering van organisaties. Denk aan 
specialismen als IT, operations, finance, HR, 
marketing, e-commerce, sales, inkoop en risk 
management.

De respondenten zijn ten tijde van het 
onderzoek actief of in de afgelopen 12 maanden 
actief geweest in een tijdelijke of vaste rol.

In dit rapport vindt u de verzamelde respons 
van 727 deelnemers. De onderzoeksvragen 
zijn digitaal afgenomen in de maanden april en 
mei 2015. Het onderzoek is uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van Schaekel & Partners 
en gevalideerd door het Europees Instituut 
Interim Management (EIMM) van Nyenrode 
Business Universiteit.

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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De respondenten 
 
Zelfstandig of hybride 

Het totaal aantal respondenten in dit deel van het onderzoek is 505. 

 

11% van de responsgroep schaart zichzelf onder de noemer ‘hybride’: de ene keer actief als zelfstan-

dige, de andere keer in loondienst. Soms ook tegelijkertijd.  

De overige respondenten zijn actief als zelfstandig ondernemer (interim manager).  

Het merendeel van de responsgroep heeft meer dan 6 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer.

Leeftijd en geslacht  
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 54 jaar.

Het aantal vrouwelijke respondenten is 13%.

In opdracht  
72% van de respondenten 

is in opdracht ten tijde 

van het onderzoek. Wij 

zien hier een stijgende lijn.  

Een jaar geleden was 65% 

van de responsgroep in 

opdracht en in 2013 was 

dat 61%.

In opdracht via een bureau 

35% van hen geeft aan via een bureau in opdracht te zijn. Wanneer we kijken naar de sectoren 

valt op dat met name respondenten uit de sector UT&O dit aangeven (48%). Respondenten uit de 

sector IDR geven het minst aan de huidige opdracht via een bureau uit te voeren (26%).

Huidige of meest recente op-
dracht
Sector 
In welke sector heeft de respondent zijn huidige of 
meest recente opdracht uitgevoerd?

 

Onderzoeksresultaten
Interim Index 12  

UT&O: 
10%

Overheid: 
21%FD: 

21%
IDR: 

37%

Zorg: 

11%

In opdracht ¾ja     ¾nee

Financiële dienstverlening

Industrie, diensten, retail

Overheid

Utilities, telecom, ov

Zorg

72 %

70

77 %

66 %

74 %

28 %

30 %

23 %

34 %

26 %
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Omvang organisatie 
Hoe groot zijn de organisaties waar de respondenten hun huidige of meest recente opdracht hebben uitgevoerd? 

Wat opvalt, evenals in vorige onderzoeken, 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 en een derde voert een opdracht uit bij een organisatie met minder dan 250 medewerkers. Het 

overige deel is verspreid over de categorieën daartussen met een zwaartepunt bij organisaties met 250-500 

medewerkers.

Leeftijd organisatie 
Hoe lang bestaan de organisaties waar de responsgroep actief is?

Een groot deel van de respondenten (63%) is actief bij organisaties die langer dan 20 jaar bestaan. De spreiding 

van de overige respondenten is bij deze vraag gelijkmatig verdeeld over de andere antwoordmogelijkheden 

(organisaties jonger dan 20 jaar).

Regie op inhuur externen 
Wij vroegen de respondenten waar de regie ligt op de inhuur van externe managers in de organisatie waar zij actief 

zijn. 

In vergelijking met de respons van een jaar geleden, valt op dat de directie als regievoerder heeft ingeleverd. Ten 
faveure van de business uit (+2%), afdeling Inkoop (+2%) en afdeling HR (+2%).

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













18 %
Algemeen manager

32%  
Project-/programmamanager 

24% 
Functioneel manager  

15%  
Consultant

9%  
Specialist (hoge mate van specialisatie)

2%  
Anders

Algemene directie  
42%

Business unit 
25%

Inkoop 
11%

HR 
10%

CFO 
5%

Organisatie 
besteedt dit uit 

3%

Anders 
4%
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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.

De trendbreuk die wij een jaar geleden zagen, zet in positieve zin door. De verwachtingen over de 

vraag naar interim management zijn positiever dan ooit. 42% van de respondenten verwacht een 

toename van de vraag (een jaar geleden was dit 39%). Het aantal respondenten dat een afname van de 

vraag verwacht, is 12% (tegenover 16% vorig jaar). 

Naar sector 

De meest positieve verwachtingen zien wij bij de responsgroep uit de sectoren UT&O en IDR.

De verwachtingen in de zorgsector zijn het meest uitgesproken. Respondenten verwachten het meest 

een afname van de vraag; 26% van de respondenten verwacht dit (14% meer dan gemiddeld). De 

verwachtingen zijn echter overwegend positief, 40% van de respondenten verwacht een toename van 

de vraag.

De respons vanuit de overheid is iets positiever dan een jaar geleden. Het aantal personen dat een 

afname verwacht is gedaald van 25% naar 7% in het huidige onderzoek. De meerderheid (58%) van de 

responsgroep uit deze sector antwoord nihil.

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 actief zijn.

5 Hoe zal de vraag naar tijdelijk management in dit specifieke marktsegment zich het komende halfjaar ontwikkelen?

Count of Hoe zal de vraag naar t Column Labels
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 4% 22% 35% 33% 7% 100%
Utilities - telecom - OV 2% 14% 39% 39% 7% 100%
Overheid 4% 3% 58% 31% 3% 100%
Industrie - diensten - retail 3% 8% 43% 44% 3% 100%
Financiële dienstverlening 3% 10% 45% 38% 4% 100%
Grand Total 3% 9% 45% 38% 4% 100%

3%  10%  45%  38%  4% Financiële dienstverlening

4% 

2% 

4% 

3% 

3% 

22% 

14% 

3% 

8% 

10% 

35% 

39% 

58% 

43% 

45% 

33% 

39% 

31% 

44% 

38% 

7% 

7% 

3% 

3% 

4% 

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

Zorg

Utilities ‐ telecom ‐ OV

Overheid

Industrie ‐ diensten ‐ retail

Financiële dienstverlening

l l h l

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

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%

In verband met afrondingsverschillen kan het totaal iets boven of beneden 100% liggen



Interim Index 12 11

 

Over de verwachte vraag naar project- en 

programmamanagers zijn de respondenten 

het meest positief. En zelfs iets positiever dan 

een jaar geleden. 57% van de respondenten 

verwacht dat de vraag gaat toenemen, 

tegenover 14% die een afname verwacht. In 

vergelijking met onze vorige onderzoeken zien 

wij duidelijk een voortzetting van de positieve 

trend. 

De respons uit de sector IDR en uit de overheid 

is het meest positief te noemen (score is hoger 

dan gemiddeld waar het gaat om stijging van 

de vraag en lager dan gemiddeld waar het gaat 

om daling van de vraag). De sector UT&O is 

zeker aan het rijtje toe te voegen. Zij scoort het 

hoogst op de positieve respons (63%), maar laat 

tegelijkertijd ook een bovengemiddelde score 

zien (19%) op afname van de vraag.

De verwachte vraag naar 

overbruggingsmanagers toont een minder 

uitgesproken resultaat. 29% verwacht een 

stijging tegenover 20% van de respondenten 

die een daling verwacht. 51% antwoordt 

neutraal. Deze verwachting is iets positiever dan 

een jaar geleden. Een trendbreuk is toen ingezet 

die wij dit jaar bevestigd zien.

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 16% die een afname verwacht. 

Deze score is nagenoeg gelijk aan die van een 

jaar geleden.

Vergoedingen
 
Uurtarief 
Het gemiddelde uurtarief van de totale responsgroep bedraagt 132 euro. Het gaat daarbij om het 

uurtarief dat de respondenten hanteren in hun huidige of meest recente opdracht (<12 maanden 

geleden). Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

In vergelijking met een jaar geleden zien wij een stijging van het gemiddelde uurtarief.

Tariefontwikkeling 
Wat verwachten de respondenten over de ontwikkeling van hun tarief voor het komende halfjaar? 

De meerderheid (63%) verwacht dat het tarief nagenoeg gelijk zal blijven. Daarnaast zien wij dat de 

verwachtingen overwegend positief zijn. 25% van de respondenten verwacht dat het uurtarief zal 

stijgen tegenover 11% die een daling verwacht. Ook hier zien wij een trend die zich -na een trend-

breuk vorig jaar- in positieve zin doorzet.

Naar sector 
De verwachtingen van respondenten uit de sector FD zijn hier het meest positief ten opzichte van 

het gemiddelde en de andere sectoren. 34% van hen verwacht dat de tarieven gaan stijgen, tegen-

over 10% die een daling verwacht. Respondenten uit de zorg zijn overwegend negatief. 24% van hen 

verwacht dat de tarieven gaan dalen, tegenover 21% die een stijging verwacht.

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

November 2012

—  Respondenten die een 
 stijging verwachten

—  Respondenten die een 
 daling verwachten

Juni 2013 Mei 2014 Mei 2015

Verwachting uurtarief
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Vorm van de vergoeding 
Wij vroegen de respondenten hoe de vergoeding in de huidige of meest recente opdracht is gere-

geld.

Het merendeel van hen (73%) werkt via een vast uurtarief. Vorig jaar gaf 81% van de respondenten 

dit nog aan.

Deze verschuiving valt op. Andere vergoedingsvormen winnen terrein en dan met name het toe-

voegen van een resultaatfee aan het uurtarief (+3%)

Andere vormen die door de respondenten als aanvulling zijn genoemd zijn onder andere vaste dag- 

of dagdeelvergoeding, fixed price opdracht, bonus per 4 weken.

 

Naar sector 

In de zorg wordt bijna uitsluitend via vaste uurtarieven gewerkt, 93% van de respondenten uit de 

zorg geeft dit aan. Daarnaast komt een vaste maandvergoeding voor. 

 

Ook in de overheid en de sector UT&O wordt voornamelijk met uurtarieven gewerkt. Bij de overheid 

valt op dat ‘uitsluitend een resultaatfee’ meer dan in andere sectoren wordt gebruikt.

De sector IDR laat de meeste spreiding van vergoedingsvormen zien. Het vaste uurtarief wordt ten 

opzichte van de andere sectoren het minst vaak gehanteerd (59%). Vergoedingen als een vast uur- 

of maandtarief aangevuld met een resultaatfee worden in deze sector vaker gebruikt.

Opdrachtduur 
 
Sinds 2010 is een stijgende lijn waar te nemen waar het gaat om de duur van een opdracht. 

73 % 7 % 6 % 3 % 2 % 9 %

vast uurtarief vast 
uurtarief en 
resultaatfee

vaste maand-
vergoeding

vaste maand-
vergoeding 

en resultaat-
fee

uitsluitend 
resultaatfee

anders

Inzet 
 
De gemiddelde tijdsbesteding per week in 

de huidige of meest recente opdracht is zeer 

stabiel in alle onderzoeken (3,8 dagen). In dit 

onderzoek is de gemiddelde tijdsbesteding 3,9 

dagen per week.

Het merendeel van de respondenten werkt 5 

dagen per week, name in de sectoren UT&O en 

IDR. De responsgroep uit de overheid en uit de 

zorg geeft het meest aan 4 dagen te werken 

(gevolgd door 3 dagen per week).

 
Verwachte inzet per week 

Voor het komende halfjaar verwachten de res-

pondenten een gemiddelde inzet van 3,6 dagen 

per week.

De verwachte inzet ligt in dit en eerdere onder-

zoeken altijd lager dan de tijd die daadwerkelijk 

per week is besteed. 

8 mnd.

9 mnd.

10 mnd.

11 mnd.

12 mnd.

13 mnd.

14 mnd.

15 mnd.

16 mnd.

november 
2010

mei
2011

november 
2011

mei
2012

november
2012

juni
2013

mei
2014

mei 
2015

Opdrachtduur

Opdrachtduur
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Opleiding en professionalisering 
 
Wij stelden de respondenten een aantal vragen over scholing. 
59% van de respondenten geeft aan de laatste 12 maanden een vorm van opleiding gevolgd te 
hebben. Dit is iets minder dan een jaar geleden. Toen gaf 68% van de respondenten aan bijscholing 
te hebben gedaan.

Naar sector 
Respondenten uit de sector UT&O scoren hier met 70% het hoogst. Gevolgd door de overheid 
(65%) en de sector FD (63%).

 
Opleiding – drijfveren 
Wat zijn de belangrijkste drijfveren van de respondenten om een opleiding te volgen?

Ik wil tot de top van mijn vakgebied behoren: 25%  

Ik wil op de hoogte zijn van en voeling houden met de ontwikkelingen in mijn vakgebied: 28% 
Ik moet op de hoogte zijn van en voeling houden met de ontwikkelingen in mijn vakgebied: 7% 
Ik wil flexibel en wendbaar blijven: 23% 
Ik moet flexibel en wendbaar blijven: 4% 
Een noodzakelijke certificering of training vanuit de organisatie waar ik actief ben: 5% 

Het uitbreiden van mijn netwerk: 4% 

Het ontmoeten van vakgenoten: 2%

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

Vakinhoudelijk: verdieping van kennis binnen het huidige vakgebied

Persoonlijke ontwikkeling:

Vakinhoudelijk: kennis opdoen in een 
nieuw vakgebied

Ondernemers-
vaardigheden

Overige

Opleiding- gebieden
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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 7,8. Dit cijfer wordt ieder jaar iets hoger (hetzij marginaal), maar is zeker constant te noemen 

door de onderzoeken heen.

Additionele activiteiten 
Hebben de respondenten naast het zelfstandig ondernemerschap nog additionele, betaalde activi-

teiten? 66% van hen geeft aan dat dit het geval is. Dat is 17% meer dan een jaar geleden.  

Vanaf 2013 zien wij hier duidelijk een opwaartse trend.

Het soort additionele, betaalde activiteiten varieert van een tweede interim-opdracht (16%), een 

bestuursfunctie (13%) tot een andere onderneming (12%). 9% van de responsgroep geeft aan naast 

de interim-opdracht ‘vrijwilligerswerk’ te doen waarvoor hij of zij een beperkte vergoeding ontvangt. 

Een vaste baan naast de activiteiten als zelfstandig ondernemer komt het minst voor, 2% van de 

respondenten geeft dit aan.

In vergelijking met de vorige onderzoeken zien wij hier een stijgende lijn die doorzet. 

Naar sector 

In de sectoren valt op dat maar liefst 77% van de respondenten uit de zorgsector aangeeft additio-

nele, betaalde activiteiten uit te voeren. Dit gaat vooral om een tweede interim-opdracht.

Mei 2015 Mei 2014

Blijft zelfstandig 49% 55%
Hybride 13% 15%
Vast 38% 30%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

mei
2011

november 
2011

mei
2012

november
2012

juni 
2013

mei
2014

mei
2015

Respondenten met additionele, betaalde activiteiten

Zelfstandig  
ondernemerschap
 
Vast dienstverband of zelfstandig 
Overwegen de respondenten een vast dienst-

verband aan te gaan wanneer hen dit wordt 

aangeboden?  

 

De meerderheid van de respondenten, namelijk 

49%, geeft aan zelfstandig ondernemer te willen 

blijven en niet in loondienst te willen werken. 

De zorgsector en de overheid scoren hier hoog 

met 62% resp. 55% van de respondenten die 

zelfstandig blijft. 

Daarnaast zegt 13% van de respondenten actief 

te blijven als zelfstandige, maar een parttime 

dienstbetrekking wel te overwegen (‘hybride’). 

Ook hier kiezen respondenten uit de overheid 

meer dan gemiddeld voor deze optie (17%).

38% van de respondenten zegt volmondig ja 

tegen een vaste baan. De sector UT&O valt hier 

op. Meer dan de helft (52%) van deze respons-

groep overweegt een vast dienstverband wan-

neer hen dit wordt aangeboden.

Ten opzichte van ons vorige onderzoek zien wij 

hier een kentering.
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Wat valt op in de sectoren ten opzichte van de 

totale groep respondenten? U vindt hieronder 

een beknopt overzicht. 

Financiële dienst-
verlening (FD)
 

13% van de respondenten uit de sector FD 

schaart zich onder de zogenaamde ‘hybriden’ 

(de ene keer actief als zelfstandige, de andere 

keer in loondienst, soms ook tegelijkertijd). De 

overige 87% is in de regel actief als interim 

manager.

13% van de respondenten is vrouwelijk.

De gemiddelde leeftijd van de responsgroep uit 

de FD is 52 jaar.

Ten tijde van het onderzoek is 72% van de res-

pondenten in opdracht. Dit is een toename van 

12% ten opzichte van een jaar geleden.

36% van hen is actief in een organisatie met 

meer dan 2.000 medewerkers, 31% in organisa-

ties met minder dan 250 medewerkers.

Het aantal respondenten uit deze sector dat 

aangeeft via een (interim) managementbureau 

te werken, is 33%. Dit is 2% onder het overall 

gemiddelde.

De functies die zij in hun huidige opdracht ver-

vullen zijn vooral die van project- en program-

mamanager (36%) en functioneel manager 

(27%). Daarnaast is 13% van deze responsgroep 

actief als algemeen manager. Dit is 5% minder 

dan het overall gemiddelde en bijna de laagste 

score in vergelijking met de andere sectoren. 

Dit geld ook voor de rol van consultant (9% 

tegenover 15% overall).

De verwachtingen over de vraag naar interim 

management zijn overwegend positief en 

nagenoeg conform het overall gemiddelde. 42% 

verwacht een stijging, tegenover 13% die een 

daling verwacht.  

Voor wat betreft de drie onderscheiden rollen, 

zien wij het volgende. De vraag naar project- en 

programmamanagement stijgt volgens deze 

groep minder dan in de andere sectoren wordt 

verwacht (49% versus 57% overall). De vraag 

naar change management en overbruggings-

management stijgt volgens hen iets meer dan 

het gemiddelde.

De regievoering op de inhuur van externen is 

overeenkomstig de overall respons, zij het met 

accentverschillen. De regie ligt bij de algemene 

directie zegt 41% (t.o.v. 42% overall). Bij de betref-

fende business unit antwoordt 21% (t.o.v. 25% 

overall) en de afdeling Inkoop voert volgens 

14% van de respondenten de regie (11% overall 

gemiddelde). De respondenten uit de sector FD 

geven ten opzichte van de andere sectoren het 

meest vaak aan dat de inhuur van externen is 

uitbesteed aan bijvoorbeeld een bureau of een 

MSP. 5% tegenover 3% gemiddeld.

Het gemiddelde uurtarief in de sector FD is met 

160 euro het hoogst van alle sectoren. Het ligt 

28 euro boven het overall gemiddelde. Een jaar 

gelegen bedroeg het gemiddelde uurtarief in 

deze sector nog 116 euro (destijds 5 euro onder 

het overall gemiddelde). In 2013 bedroeg het 

uurtarief in deze sector 150 euro. 

Hoe gaat het uurtarief zich het komende 

halfjaar ontwikkelen? Ook hier scoort de FD 

responsgroep het hoogst. 34% verwacht dat de 

uurtarieven zullen stijgen. Het aantal respon-

denten dat een daling verwacht, is nagenoeg 

conform het gemiddelde (11%). Een jaar geleden 

waren in deze sector de verwachtingen over de 

tarieven overwegend negatief: 18% verwachtte 

een daling tegenover 14% die een stijging 

verwachtte.

De vergoeding vindt voornamelijk plaats via een 

vast uurtarief (70% van de respondenten geeft 

dit aan). De overige vergoedingsvormen zijn 

eveneens conform de totale respons. 

De gemiddelde doorlooptijd van een opdracht 

in de sector FD is 13 maanden. Een jaar geleden 

bedroeg de gemiddelde doorlooptijd in deze 

sector 12,3 maanden. 

Respondenten uit de sector FD geven aan 

gemiddeld 4 dagen per week te werken. De 

verwachte tijdsbesteding voor het komende 

halfjaar is 3,6 dagen per week.

63% van de FD-responsgroep heeft de afgelo-

pen 12 maanden tijd besteed aan bijscholing 

(4% meer dan het overall gemiddelde). De 

bijscholing was voornamelijk vakinhoudelijk 

(43%) en ontwikkeling van persoonlijke vaar-

digheden (25%). Gevolgd door kennis opdoen 

in een nieuw vakgebied (18%). Het bijscholen 

op ondernemersvaardigheden komt in deze 

sector het meest vaak voor ten opzichte van 

de andere sectoren (8% tegenover 6%). Een 

jaar geleden was dit precies tegenovergesteld. 

Bijscholing op ondernemersvaardigheden werd 

toen het minst genoemd in vergelijking met de 

andere sectoren.

De drijfveren om opleiding te volgen, zijn con-

form de overall respons. Ten opzichte van de 

andere sectoren valt op dat ‘een noodzakelijke 

certificering of training vanuit de organisatie 

waar ik actief ben’ vaker wordt genoemd (9% te-

genover 5%). Minder vaak dan gemiddeld wordt 

genoemd ‘ik wil tot de top van mijn vakgebied 

behoren’ (19% tegenover 25% gemiddeld).

41% van de FD-respondenten zegt een vaste 

dienstbetrekking zeker in overweging te nemen 

wanneer deze wordt aangeboden. Het meren-

deel, 47%, van hen wil zelfstandig blijven. 

Tevreden over het zelfstandig ondernemer-

schap is de responsgroep uit deze sector zeker. 

Zij geeft een 7,8 overeenkomstig het overall 

gemiddelde rapportcijfer.

51% van de respondenten uit deze sector geeft 

aan naast het zelfstandig ondernemerschap 

additionele, betaalde activiteiten uit te voeren. 

Dit is de laagste score in vergelijking met de 

andere sectoren. Het gaat dan om een tweede 

interim-opdracht of een bestuursfunctie. Minder 

vaak dan in de andere sectoren geven zij aan 

nog een andere onderneming te hebben. 

Highlights per sector
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54% van de IDR-respondenten heeft de 

afgelopen 12 maanden een opleiding gevolgd 

(5% onder het overall gemiddelde). De 

bijscholing was voornamelijk vakinhoudelijk 

(43%) en ontwikkeling van persoonlijke 

vaardigheden (24%). Gevolgd door kennis 

opdoen in een nieuw vakgebied (18%).

De drijfveren om opleiding te volgen zijn 

overeenkomstig de overall respons.

40% van de respondenten uit de IDR zegt een 

vaste dienstbetrekking zeker in overweging te 

nemen wanneer deze wordt aangeboden. Het 

merendeel, 48%, van hen wil zelfstandig blijven. 

Met een 7,7 als rapportcijfer uit deze groep 

haar tevredenheid over het zelfstandig 

ondernemerschap (overall gemiddeld 7,8).

53% van de respondenten uit deze sector geeft 

aan naast het zelfstandig ondernemerschap 

additionele, betaalde activiteiten uit te voeren 

(3% onder het gemiddelde). Meestal gaat 

het om een tweede interim-opdracht of een 

bestuursfunctie. Wat opvalt is dat geen enkele 

respondent uit deze sector aangeeft nog een 

vaste baan te hebben naast zijn of haar interim-

opdracht.

Highlights per sector

INDUSTRIE,  
DIENSTEN, RETAIL 
(IDR) 
 

12% van de groep respondenten uit deze sector 

kenmerkt zichzelf als ‘hybride’ (managers 

die al naar gelang de opdracht actief zijn als 

zelfstandige of in loondienst werken). 

Ook deze sector kent vooral mannelijke 

respondenten (90%).

De gemiddelde leeftijd van respondenten uit de 

sector IDR is 54 jaar.

Ten tijde van het onderzoek is 70% van de 

respondenten in opdracht. Dat is 5% meer dan 

een jaar geleden en 9% meer dan in 2013.

Het merendeel van de respondenten (41%) is 

actief in een organisatie met minder dan 250 

medewerkers. Dit is het hoogste aantal ten 

opzichte van de sectoren en ruim boven het 

overall gemiddelde van 32%.  In organisaties 

met meer dan 2.000 medewerkers is 24% van 

de respondenten uit de sector IDR actief (8% 

onder het overall gemiddelde).

Het aantal respondenten uit deze sector dat 

aangeeft via een (interim) managementbureau 

te werken, is 26%. Dit is het laagste percentage 

ten opzichte van de andere sectoren.

De rol van functioneel manager wordt het 

meest ingevuld in de huidige opdracht, 27% 

van de respondenten uit de sector IDR geeft 

dit aan. Gevolgd door de rol van project- en 

programmamanager (24%, dit is 8% onder 

het gemiddelde). De overige rollen worden 

nagenoeg conform de overall score ingevuld.  

De verwachtingen over de vraag naar interim 

management zijn in deze sector op een na, 

het meest positief. 47% verwacht een stijging, 

tegenover 11% die een daling verwacht. 

Wanneer wij kijken naar de drie onderscheiden 

rollen, zien wij geen opvallende verwachtingen 

van deze responsgroep ten opzichte van het 

gemiddelde. 

De regievoering op de inhuur van externen 

ligt bij de algemene directie, zegt 53% van 

de respondenten (t.o.v. 42% overall). Dit is de 

hoogste score in vergelijking met de andere 

sectoren. De regie ligt bij de betreffende 

business unit, antwoordt 19% (t.o.v. 25% overall). 

Opvallend minder wordt de afdeling Inkoop 

genoemd als regievoerder (3% t.o.v. 11% overall).

Het gemiddelde uurtarief in de sector IDR 

bedraagt 128 euro, 4 euro onder het overall 

gemiddelde. In vergelijking met vorig jaar is het 

uurtarief nauwelijks gestegen (was 126 euro, 

destijds 5 euro boven het overall gemiddelde). 

Sinds 2011 is het uurtarief in deze sector 

gestegen tot mei 2013 toen een daling inzette. 

Het tarief lijkt nu gestabiliseerd.

De verwachtingen van de respondenten uit de 

sector IDR over het uurtarief zijn conform de 

totale responsgroep: 25% van hen verwacht 

dat de tarieven gaan stijgen, 10% verwacht een 

daling.

Respondenten uit deze sector geven het minst 

vaak aan dat de vergoeding op basis van een 

vast uurtarief is geregeld (59% tegenover 

gemiddeld 73%). In deze sector komen andere 

vergoedingsvormen het meest voor ten 

opzichte van de andere sectoren. Deze variëren 

van een vast uurtarief met resultaatfee (13%) 

gevolgd door een vaste maandvergoeding 

(10%) met een resultaatfee (6%). In deze 

sector geeft geen enkele respondent aan dat 

vergoeding uitsluitend via een resultaatfee 

plaatsvindt.

De doorlooptijd van een opdracht in deze 

sector ligt met 12,9 maanden nagenoeg op 

het gemiddelde. Een jaar geleden was dit 12,3 

maanden. In 2013 bedroeg de gemiddelde 

doorlooptijd in deze sector 11,9 maanden. 

De gemiddelde tijdsbesteding in de huidige of 

meest recente opdracht is 3,8 dagen. Dit was 

ook in 2014 het geval.

De verwachte gemiddelde tijdsbesteding voor 

het komende halfjaar is 3,6 dagen per week.
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Highlights per sector

OVERHEID
 
Ten opzichte van de andere sectoren kent de 

overheid het minst aantal respondenten van 

het type ‘hybride’. 8% van hen schaart zich 

hieronder (de ene keer actief als zelfstandige, de 

andere keer in loondienst, soms ook tegelijker-

tijd). 

20% van de respondenten uit deze sector is 

vrouwelijk. Dit is het hoogste aantal ten opzichte 

van de andere sectoren.

De gemiddelde leeftijd van de responsgroep uit 

de overheid 55 jaar. 

Ten tijde van het onderzoek is 77% van de 

overheidsrespondenten in opdracht. Dit is de 

hoogste score ten opzichte van de andere 

sectoren. 

43% van hen geeft aan via een (interim) ma-

nagementbureau te werken (overall gemiddelde 

is 35%).

Wat de omvang van de organisatie betreft 

waar men actief is, scoort de overheid conform 

het overall beeld. Zij zijn vooral actief bij grote 

organisaties met >2.000 medewerkers (27%) en 

kleine organisaties <250 medewerkers (24%). 

Respondenten uit de overheid geven het meest 

aan de rol van project-/programmamanager 

in te vullen in hun huidige opdracht, 41% van 

hen geeft dit aan. In vergelijking met de andere 

sectoren wordt deze rol in de overheid het 

meest ingevuld. Hetzelfde geldt voor de rol van 

algemeen manager (23% tegenover 18% gemid-

deld). De rol van functioneel manager wordt ten 

opzichte van de andere sectoren het minst vaak 

genoemd met 16% (gemiddeld 24%).

De verwachtingen over de vraag naar interim 

management zijn in deze sector overwegend 

positief, hoewel het minst uitgesproken in 

vergelijking met de andere sectoren. Van de 

overheidsrespondenten verwacht 34% een stij-

ging van de vraag tegenover 7% die een daling 

verwacht. De grootste groep, 58%, verwacht dat 

de vraag gelijk blijft (nihil).

Wanneer wij kijken naar de drie onderscheiden 

rollen, vallen de verwachtingen over de rol van 

project- en programmamanagement op. 61% 

verwacht een stijging van de vraag tegenover 

6% die een daling verwacht.

Waar ligt de regievoering op de inhuur van 

externen in de overheid? De respons wijkt hier 

qua scores af van die van de andere sectoren. 

Bij de betreffende business unit (36%) of bij de 

algemene directie (30%)  geven de responden-

ten het meest vaak aan. De afdeling Inkoop is 

hierna de belangrijkste regievoerder. 23% van 

de respondenten geeft dit aan, waar het overall 

gemiddelde op 11% ligt. Ten opzichte van de 

andere sectoren wordt de afdeling HR hier het 

minst vaak genoemd (6% versus 10% overall). 

De CFO speelt in deze sector geen rol waar het 

gaat om regie op de inzet van externen, 1% van 

de respondenten geeft dit aan (6% overall).

Het gemiddelde uurtarief van respondenten uit 

de overheid is 123 euro . Een jaar geleden was 

dit nog 115 euro en in 2013 bedroeg dit 108 euro. 

71% van de respondenten verwacht dat het uur-

tarief nagenoeg gelijk zal blijven. Daarnaast ver-

wacht 4% dat het uurtarief zal dalen, tegenover 

24% die een stijging verwacht. Wij zien hier voor 

het eerst dat de verwachtingen over de tarieven 

binnen de overheid overwegend positief zijn.

De vergoeding is voornamelijk op basis van een 

vast uurtarief geregeld. 88% van de responden-

ten geeft dit aan. Uitsluitend een resultaatfee 

wordt door 5% van de overheidsrespondenten 

aangeven als wijze van vergoeding. Dit is ten 

opzichte van de andere sectoren de hoogste 

score.

De doorlooptijd van een opdracht in de over-

heid bedraagt 14,1 maanden. In geen andere sec-

tor wordt een langere doorlooptijd genoemd. 

Wij zien hier een stijgende lijn ten opzichte van 

de vorige onderzoeken. Eerdere onderzoeken 

laten ook zien dat opdrachten in de overheid 

een langere doorlooptijd hebben dan die in 

andere sectoren.

De gemiddelde tijd die respondenten uit de 

overheid aan hun opdracht besteden, is 3,8 

dagen per week. 

De verwachte gemiddelde tijdsbesteding voor 

het komende halfjaar is 3,5 dag per week.

65% van de respondenten uit de overheid 

heeft de afgelopen 12 maanden een opleiding 

gevolgd. Voor de meesten (35%) gaat het om 

het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. 

Gevolgd door vakinhoudelijke opleidingen bin-

nen het huidige vakgebied (31% geeft dit aan). 

Vakinhoudelijke kennis opdoen in een nieuw 

vakgebied noemt 23% van de respondenten.

De drijfveren om opleiding te volgen, wijken 

nauwelijks af van het beeld dat de totale res-

ponsgroep geeft. De optie ‘ik wil tot de top van 

mijn vakgebied behoren’ wordt in deze sector 

het meest vaak genoemd in vergelijking met de 

andere sectoren (29% versus 25% gemiddeld).

28% van de respondenten uit de overheid geeft 

aan een vaste baan te accepteren wanneer 

deze hen wordt aangeboden. Dit is het laagste 

percentage van alle sectoren. 55% blijft zelfstan-

dig ondernemer. Een relatief groot deel van de 

responsgroep, 17%, neemt alleen een aanbod 

voor een parttime vaste dienstbetrekking in 

overweging, zodat hij of zij daarnaast actief 

kan blijven als zelfstandig ondernemer (overall 

gemiddelde ligt op 13%). Dit is de hoogste score 

ten opzichte van de andere sectoren.

Tevreden over het zelfstandig ondernemer-

schap is de responsgroep uit deze sector 

zeker. Zij geven een 7,9. Dit is net iets boven het 

gemiddelde rapportcijfer.

Meer dan de helft (56%) van de responsgroep 

uit de overheid geeft aan naast het zelfstan-

dig ondernemerschap additionele, betaalde 

activiteiten uit te voeren. Het gaat dan vooral 

om een andere onderneming (17% tegenover 

gemiddelde van 12%). Gevolgd door nog een 

2e interim-opdracht (16%). Vrijwilligerswerk met 

een beperkte vergoeding wordt hier met 11% het 

meest vaak genoemd.
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UTILITIES, TELECOM 
& OV (UT&O)  
 
11% van de groep respondenten uit deze sector 

kenmerkt zichzelf als ‘hybride’ (managers 

die al naar gelang de opdracht actief zijn als 

zelfstandige of in loondienst werken). 

 

Deze sector kent in dit onderzoek het hoogst 

aantal mannelijke respondenten, namelijk 91%.

De gemiddelde leeftijd van respondenten uit de 

sector UT&O is 52 jaar.  

Ten tijde van het onderzoek is 66% van de 

respondenten uit deze sector in opdracht. De 

sector UT&O kent hiermee het laagste aantal 

respondenten dat in opdracht is. 

48% van de respondenten geeft aan via een 

(interim) managementbureau te werken. Deze 

sector scoort hiermee het hoogst ten opzichte 

van de andere sectoren.

Van de responsgroep uit de UT&O is 43% actief 

in organisaties met meer dan 2.000 medewer-

kers. En een derde geeft aan actief te zijn in 

organisaties met minder dan 250 medewerkers.

Respondenten uit deze sector vervullen met 

name de rol van project-/programmamanager, 

41% van hen geeft dit aan (versus 32% gemid-

deld). De rol van functioneel manager volgt 

daarna met 20%.  Ruim onder het gemiddelde 

scoort de rol van algemeen manager. 11% van 

de respondenten uit de sector UT&O geeft aan 

deze functie in te vullen (overall gemiddeld 18%).

De verwachtingen over de vraag naar interim 

management zijn in deze sector (op een na) 

het meest positief. 46% van de responsgroep 

verwacht een stijging, tegenover 16% die een 

daling verwacht. Beide scores liggen overigens 

boven het gemiddelde.

Wanneer wij kijken naar de drie onderschei-

den rollen, vallen de verwachtingen van deze 

responsgroep over de vraag naar project- en 

programmamanagement op. 63% van de res-

pondenten verwacht een stijging van de vraag 

tegenover een overall gemiddelde van 57%. 

In de sector UT&O ligt de regievoering op 

inhuur van externen bij de betreffende business 

unit volgens 41% van de respondenten. Dit is de 

hoogste score van alle sectoren. De algemene 

directie wordt door 25% van de respondenten 

genoemd. Dit is het laagste percentage in 

vergelijking met andere sectoren. De afdeling 

Inkoop voert volgens 16% van de respondenten 

de regie op externe inhuur. Gevolgd door de 

afdeling HR met 11%. 

Respondenten uit de sector UT&O geven aan 

dat hun uurtarief 107 euro bedraagt. Dit is het 

laagst gemeten uurtarief van alle sectoren. Een 

jaar geleden werd een gemiddeld uurtarief van 

105 euro gemeten en in 2013 was dit 126 euro.

De sector UT&O is een van de twee sectoren 

waar meer respondenten een daling van de 

tarieven verwachten (20%), dan een stijging 

(18%). 62% van de responsgroep verwacht dat 

de tarieven ongeveer gelijk blijven.

77% van de respondenten uit deze sector geeft 

aan dat de vergoeding op basis van een vast 

uurtarief is geregeld. De overige respons is 

verdeeld over de andere mogelijkheden. 

De gemiddelde doorlooptijd van een opdracht 

in de sector UT&O bedraagt 13 maanden. 

Ter vergelijk: in 2014 bedroeg deze nog 14,1 

maanden en in 2013 lag deze op 12,6 maanden. 

De responsgroep uit de sector UT&O geeft aan 

gemiddeld 4,3 dagen per week te werken. Dit 

is de hoogte score ten opzichte van de andere 

sectoren. De sector UT&O kent de meeste res-

pondenten die 5 dagen per week werken, 48% 

van hen geeft dit aan. Geen enkele respondent 

geeft aan minder dan 2 dagen te werken.

De gemiddelde verwachte inzet is 3,6 dagen per 

week. Ook dit is de hoogste score ten opzichte 

van de andere sectoren (evenals de respons uit 

de sector IDR).

De sector UT&O kent het hoogste aantal 

respondenten dat de afgelopen 12 maanden 

een opleiding heeft gevolgd, namelijk 70%. Dit  

betrof voornamelijk vakinhoudelijke opleidingen 

binnen het huidige vakgebied (42% geeft dit 

aan). Gevolgd door 27% van de respondenten 

die kennis heeft opgedaan in een nieuw vakge-

bied. En 18% heeft een opleiding gevolg op het 

gebied van persoonlijke vaardigheden.

De drijfveren om opleiding te volgen wijken niet 

af van de overall respons.

34% van de respondenten uit de sector UT&O 

geeft aan vast te houden aan het zelfstandig 

ondernemerschap wanneer hen een vaste baan 

wordt aangeboden. Dit is het laagste percentage 

van alle sectoren. 52% accepteert de vaste baan, 

dit is de hoogte score in vergelijking met de 

andere sectoren. Daarnaast geeft 14% van de 

responsgroep aan alleen een aanbod voor een 

parttime vaste dienstbetrekking in overweging 

te nemen, zodat hij of zij daarnaast actief kan 

blijven als zelfstandig ondernemer. 

De respondenten uit deze sector geven een  

rapportcijfer van 7,6 om hun tevredenheid over 

het bestaan als zelfstandige uit te drukken. Dit is 

net iets onder het gemiddelde rapportcijfer en 

het laagste cijfer van de sectoren.

Het merendeel van de respondenten uit deze 

sector (57%) heeft naast het zelfstandig onder-

nemerschap additionele, betaalde activiteiten. 

Dit betreft vooral nog een andere onderneming 

(17%), een bestuursfunctie (15%) of een tweede 

interim-opdracht (11%). Wanneer wij sec kijken 

naar de optie nog een andere baan, dan geeft 

de responsgroep uit de UT&O hier met 4% de 

hoogste respons.

Highlights per sector
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ZORG 
 
11% van de respondenten uit de zorgsector 

kenmerkt zichzelf als ‘hybride’ (managers 

die al naar gelang de opdracht actief zijn als 

zelfstandige of in loondienst werken). Dit is 

overeenkomstig de totale responsgroep.

 

17% van de respondenten uit de zorg is vrou-

welijk.

De gemiddelde leeftijd van respondenten uit de 

zorgsector is 56 jaar.

74% van de respondenten uit de zorg is ten tijde 

van het onderzoek in opdracht.

43% van hen is via een (interim) management-

bureau actief.

Meer dan de helft (51%) is actief in een organisa-

tie met meer dan 2.000 medewerkers. De hoog-

ste score ten opzichte van de andere sectoren 

en ruim boven het overall gemiddelde van 32%. 

Daarnaast werkt 23% van de respondenten uit 

de zorg in een organisatie met minder dan 250 

medewerkers. Dit is ook ruim onder het overall 

gemiddelde van 32%.

De rol van functioneel manager wordt het 

meest ingevuld in de huidige opdracht, 30% 

van de respondenten uit de zorgsector geeft 

dit aan. Dit is tegelijkertijd de hoogste score 

ten opzichte van de andere sectoren. 20% van 

de respondenten geeft aan de rol van project-/

programmamanager in te vullen (onder het 

gemiddelde van 32%). Gevolgd door de rol van 

algemeen manager, 18% van hen geeft dit aan. 

De verwachtingen over de vraag naar interim 

management zijn in deze sector overwegend 

positief. 40% verwacht een stijging. Het aantal 

respondenten dat een daling verwacht is relatief 

hoog, namelijk 26%. Geen andere sector eve-

naart deze score.

Wanneer wij kijken naar de verwachtingen over 

de vraag naar de drie onderscheiden rollen, zijn 

de verwachtingen overwegend positief. Echter, 

de verwachte daling van de vraag naar de drie 

rollen ligt hoger dan in de andere sectoren.  

De verklaring daarvoor ligt mogelijk in het feit 

dat de respondenten uit de zorgsector het 

minst van alle sectoren voor de optie nihil heb-

ben gekozen.

De regievoering op de inhuur van externen ligt 

in deze sector vooral bij de algemene directie. 

51% van de respondenten geeft dit aan. Dit is 

de hoogste score ten opzichte van de andere 

sectoren. De regie ligt bij afdeling HR volgens 

16% van de respondenten (ook hier: hoogste 

van alle sectoren). De betreffende business unit 

wordt door 14% van de respondenten aangege-

ven. Ook de CFO doet het goed met 7% van de 

respons. De afdeling Inkoop heeft de regie nau-

welijks, 2% van de respondenten geeft dit aan.

Het gemiddelde uurtarief van respondenten uit 

de zorgsector bedraagt 134 euro. Een jaar gele-

den was dit 145 euro. In 2013 was dit 112 euro. 

In de zorgsector verwachten meer responden-

ten een daling van de tarieven ten opzichte 

van degenen die een stijging verwachten. 24% 

verwacht dat de tarieven zullen dalen en 21% 

verwacht een stijging. 

De vergoeding in de zorgsector is bijna altijd 

via een vast uurtarief geregeld. 93% van de res-

pondenten geeft dit aan. Een vaste maandver-

goeding (2%) en andere vormen (5%) worden 

daarnaast genoemd.

De gemiddelde doorlooptijd van een opdracht 

in de zorgsector is 9,9 maanden. Dit is de 

kortste doorlooptijd ten opzichte van de andere 

sectoren. In 2014 was de gemiddelde lengte van 

een opdracht in deze sector 11 maanden.  

In 2013: 12,4 maanden. Wij zien hier een neer-

waartse trend.

De gemiddelde tijdsbesteding per week 

bedraagt in deze sector 3,4 dagen. Ook hier 

geldt: de laagste score van alle sectoren. In 2014 

bedroeg de tijdsbesteding 3,7 dagen per week.

De respondenten verwachten een inzet van 3,4 

dagen per week voor het komende halfjaar. Dit 

is het minst aantal dagen ten opzichte van de 

andere sectoren.

48% van de responsgroep uit de zorgsector 

heeft de 12 maanden een opleiding gevolgd. 

Dit is het laagste aantal van alle sectoren. De 

bijscholing was met name vakinhoudelijke 

verdieping binnen het huidige vakgebied (39%). 

Gevolgd door 33% van de respondenten die 

aangeeft dat de opleiding persoonlijke ontwikke-

ling betrof.

De drijfveren om opleiding te volgen, wijken 

nauwelijks af van de overall respons. Het uitbrei-

den van het netwerk wordt in deze sector vaker 

als drijfveer genoemd dan in andere sectoren 

(6% tegenover 4% gemiddeld).

De zorgsector kent de meeste respondenten 

die aangeven vast te houden aan het zelfstan-

dig ondernemerschap wanneer hen een vaste 

baan wordt aangeboden. 62% van hen geeft 

dit aan. 31% van de respondenten neemt een 

aanbod voor een vaste baan in overweging. Het 

minst vaak (7%) van alle sectoren wordt de optie 

genoemd ‘ik neem alleen een aanbod voor een 

parttime vaste dienstbetrekking in overweging, 

zodat ik daarnaast actief kan blijven als zelfstan-

dig ondernemer’.

Respondenten uit de zorgsector zijn met een 

rapportcijfer van 7,9 het meest tevreden over 

hun bestaan als zelfstandige.

De zorgsector kent ook de meeste responden-

ten (67%) die aangeven naast het zelfstandig on-

dernemerschap additionele, betaalde activitei-

ten uit te voeren. 24% van hen geeft aan dat het 

om een tweede interim-opdracht gaat. Gevolgd 

door 14% van de responsgroep die zegt dat het 

om een bestuursfunctie gaat. 12% heeft nog een 

andere onderneming.

Highlights per sector
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Op basis van de totale respons zijn diverse cor-

relaties en specifieke verbanden aan te geven. 

De meest opmerkelijke hebben wij hierna 

uitgewerkt.

Correlatie onder-
zoeksresultaten naar 
leeftijd
 

Een aantal onderwerpen hebben wij afgezet 

tegen de volgende leeftijdscategorieën: 

35-44 jaar 

45-54 jaar 

55-65 jaar

Het aantal respondenten jonger dan 35 jaar en 

ouder dan 65 jaar is minimaal. Deze respons is 

hier buiten beschouwing gelaten.

In opdracht 

In de leeftijdscategorie 35-44 jaar zien wij het 

hoogste aantal respondenten in opdracht, 

namelijk 88%. In de daarop volgende leeftijds-

groepen neemt dit aantal af tot 64%.

Rol bureau 
32% van de respondenten in de leeftijd van 

55-65 jaar geeft aan in opdracht te zijn via een 

bureau. Bij de jongere respondenten ligt dit 

hoger, rond 40%. 

Ontwikkeling van de vraag 
In elke leeftijdscategorie overheerst optimisme 

over de ontwikkeling van de vraag naar interim 

management. Echter, naarmate de leeftijd van 

de respondenten stijgt, wordt de verwachting 

stapsgewijs minder positief. Deze verschuift naar 

nihil. 

Functie in opdracht 
Algemeen manager: hoe ouder de respondent, 

hoe vaker de rol wordt ingevuld. 

Project-/programmamanager: deze rol wordt 

met name door de jongere groep (35-44 jaar) 

ingevuld.  

Ook de functionele managementrollen (HR, IT, marketing etc.) worden het meest vaak door de 

jongeren ingevuld. Dit neemt af in de opvolgende leeftijdsgroepen. 

Specialist: de rol wordt nauwelijks ingevuld door de responsgroep van 35-44 jaar. 

Omvang organisatie 

Heel duidelijk is te zien dat jongeren (35-44 jaar) actief zijn bij heel grote organisaties (> 2.000 me-

dewerkers). 62% van hen geeft dit aan. Dit percentage neemt stapsgewijs af tot 23% in de leeftijds-

groep 55-65 jaar.

Exact het omgekeerde zien wij bij kleine organisaties (< 250 medewerkers). 42% van de respon-

denten in de leeftijd van 55-65 jaar geeft aan daar actief te zijn. Dit percentage daalt tot 15% in de 

leeftijdsgroep 35-44 jaar.

Uurtarief 
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Extra bevindingen

Tariefontwikkeling 
De middengroep (45-54 jaar) is hier het meest 

uitgesproken. 30% van hen verwacht dat de 

tarieven gaan stijgen het komende halfjaar. 

Bij zowel de leeftijdsgroep daarboven, als die 

daaronder ligt dit percentage rond 19%. 

Opdrachtduur 

Naarmate de leeftijdscategorie oploopt, des te 

vaker respondenten aangeven dat zijn of haar 

opdracht 2 jaar of langer duurt (van 12% naar 

18%).

Tijdsbesteding per week 

Respondenten in de leeftijd 35-44 jaar geven 

het meest aan fulltime te werken (47%). 

Het aantal respondenten dat fulltime werkt, 

neemt stapsgewijs af in de opeenvolgende 

leeftijdscategorieën. Ook zien we dat het aantal 

respondenten dat 4 dagen of minder actief is, 

toeneemt wanneer de leeftijd stijgt.

Verwachte tijdsbesteding 
Wanneer wij kijken naar de verwachte inzet voor 

het komende halfjaar valt de leeftijdscategorie 

35-44 jaar op. 29% van hen geeft aan fulltime 

inzet te verwachten. De meeste respondenten 

uit deze groep gaan uit van een tijdsbesteding 

van 4 dagen per week.

Opleiding 
54% van de respondenten in de leeftijd van 

55-65 jaar geeft aan het afgelopen jaar een 

opleiding gevolgd te hebben. De jongere 

respondenten (35-54 jaar) geven dit vaker aan, 

namelijk 65%.

Drijfveer voor opleiding 

Binnen de leeftijdsgroep 45-54 jaar vallen twee 

dingen op. Meer dan de andere leeftijdsgroepen 

(jonger en ouder) geven zij als drijfveer voor het 

volgen van opleiding aan dat zij voeling willen 

houden met de ontwikkelingen in het vakgebied 

en dat zij flexibel en wendbaar willen blijven. 

 

Wanneer wij kijken naar de jongeren (35-44 jaar) 

valt op dat zij vaker dan de anderen aangeven 

dat het ontmoeten van vakgenoten en het 

uitbreiden van hun netwerk een drijfveer is.

In loondienst of zelfstandig 

De jongere respondenten geven vaker dan 

de ouderen aan zelfstandig ondernemer te 

blijven wanneer hen een dienstverband wordt 

aangeboden. 56% van de respondenten in de 

leeftijdscategorie 35-44 jaar geeft dit aan. Bij 

respondenten in de leeftijd van 55-65 jaar is dit 

afgenomen tot 47%. 

Wanneer wij vervolgens sec kijken naar de 

respondenten die een vast dienstverband 

overwegen, scoren de ‘oudste’ respondenten 

niet het hoogst. Respondenten in de leeftijd van 

45-54 jaar geven het meest vaak aan een vast 

dienstverband in overweging te nemen. 

Deze groep laat de laagste score zien bij de 

optie ‘Ik neem alleen een aanbod voor een 

parttime vaste dienstbetrekking in overweging, 

zodat ik daarnaast actief kan blijven als 

zelfstandig ondernemer’. 9% van hen geeft dit 

aan. Bij de jongeren en ouderen is dit 18% en 

respectievelijk 16%.

Tevredenheid zelfstandig ondernemerschap 

De jongere respondenten geven een hoger 

cijfer dan de oudere respondenten, hoewel 

marginaal. De leeftijdsgroep 35-44 jaar is 

met een 8,1 bovengemiddeld tevreden. De 

leeftijdsgroepen daarna geven met een 

rapportcijfer van 7,8 hun tevredenheid over het 

zelfstandig ondernemerschap weer. 

Additionele, betaalde activiteiten 

Respondenten uit de leeftijdscategorie 45-54 

jaar geven het minst vaak aan (54%) naast hun 

interim-opdracht nog additionele, betaalde 

activiteiten te verrichten. Bij de jongeren 

(35-44 jaar) en de ouderen (55-65 jaar) ligt dit 

percentage rond 60%.  

Om welke activiteiten gaat het dan? De 

jongeren geven overwegend aan nog een 

tweede interim-opdracht uit te voeren. Bij de 

oudere respondenten (55-65 jaar) betreffen 

deze activiteiten vooral een bestuursfunctie. 

 

Wanneer wij sec kijken naar de optie 

vrijwilligerswerk valt op dat respondenten in de 

leeftijd 45-54 jaar dit minder aangeven dan de 

andere respondenten (6% tegenover 12%).
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Indices
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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 mei-15

Financiële dienstverlening 86,2 63,9 52,4 60,5 70,2 81,1 74,4 72,8 65,9 64,4 68,5 79

Industrie / diensten / retail 93,5 80,2 77,5 82,2 92,3 105,2 101,9 101,5 93,0 94,6 105,2 116,2

Overheid 98,8 93,5 84,2 76,1 65,1 56,5 42,0 31,7 23,0 15,2 17,5 24,6

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 91,5

Zorg 99,2 93,0 92,0 95,9 99,3 101,5 103,1 104,1 99,1 103,3 109,1 114,5

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

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 mei-15

Algemeen manager 96,3 86,0 79,0 77,2 76,2 74,0 65,8 61,4 50,5 46,3 50,5 62,1

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

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

Project- / programmamanager 90,5 73,6 63,6 65,8 66,5 70,7 64,3 56,0 48,8 48,2 53,3 59,7

Specialist 80,1 88

Overall totaal 93,4 79,8 72,8 73,6 74,7 78,8 70,7 66,4 57,7 55,7 62,5 72,3
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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 mei-15

Algemeen manager 84,5 65,4 60,3 68,5 78,8 87,9 90,9 100,2 90,7 92,1 96,3 118,6

Consultant 93,8 75,7 74,4 82,1 94,2 110,2 89,5 100,1 101,6 105,2 112 132

Functioneel manager 86,2 65,6 48,2 53,5 66,5 78,8 71,2 70,0 62,3 59,0 68,3 77,2

Project- / programmamanager 84,7 55,1 38,7 50,4 56,3 64,8 59,0 49,1 38,9 36,1 41,2 45,2

Specialist 116,2 129,8

Overall totaal 86,2 63,9 52,4 60,5 70,2 81,1 74,4 72,8 65,5 64,2 71 81,5

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 mei-15

Algemeen manager 96,2 86,0 81,3 84,6 93,7 101,0 96,5 95,7 85,0 82,0 86,2 94,8

Consultant 99,4 92,6 96,3 110,0 122,0 138,9 124,6 127,2 119,0 117,8 124,6 138,3

Functioneel manager 88,3 71,7 70,4 73,9 81,4 98,9 96,1 95,4 86,9 89,3 98,6 111,3

Project- / programmamanager 94,9 80,4 74,9 79,1 94,6 106,1 110,4 107,6 104,1 111,3 116,5 125,9

Specialist 128,8 138,2

Overall totaal 93,5 80,2 77,5 82,2 92,3 105,2 101,9 101,5 93,0 94,4 101,2 112,2

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 mei-15

Algemeen manager 99,6 94,8 87,2 76,6 64,4 52,3 38,1 26,6 14,6 7,5 10,4 23,5

Consultant 99,9 93,1 86,0 81,4 65,4 51,9 33,5 24,4 11,6 4,5 9,2 20,1

Functioneel manager 102,2 97,2 86,7 79,7 71,5 66,3 52,2 42,0 34,0 26,4 32,9 41,1

Project- / programmamanager 94,0 88,3 76,1 69,3 58,8 55,2 40,9 31,5 27,2 19,7 23,3 33,3

Specialist 12,1 15,1

Overall totaal 98,8 93,5 84,2 76,1 65,1 56,5 42,0 31,7 23,2 15,9 20,7 30,8

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 mei-15

Algemeen manager 99,7 86,6 72,0 79,5 85,2 92,7 99,1 103,5 98,5 96,9 101,1 117,1

Consultant 97,5 80,3 68,9 85,4 104,1 114,1 106,6 120,0 109,8 94,3 101 126,7

Functioneel manager 84,4 72,1 73,1 72,5 85,9 94,9 106,0 106,3 102,6 102,8 112,1 114

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

Specialist 105,2 115,2

Overall totaal 90,5 73,2 67,4 69,1 74,2 78,4 83,3 82,1 75,6 74,2 81 88,2

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 mei-15

Algemeen manager 101,5 96,6 92,9 92,6 94,3 98,5 96,6 97,0 92,9 90,9 92,0 91,7

Consultant 99,2 93,2 90,7 103,7 89,7 54,0 56,5 63,4 54,2 67,9 67,9 88,8

Functioneel manager 97,0 86,3 84,9 83,6 86,7 96,3 100,4 95,9 92,8 100,9 107,9 115,2

Project- / programmamanager 98,6 98,6 102,9 123,7 144,6 145,2 151,3 156,6 145,4 149,3 158,8 161,3

Specialist 97,9 91,9

Overall totaal 99,2 93,0 92,0 95,9 99,3 101,5 103,1 104,1 98,9 102,8 108,6 114

De functie 'specialist' is toegevoegd in mei 2014 en heeft als gevolg daarvan geen historie. Is gestart op een index van 100 laten en hierdoor een stuk hoger 
dan de andere functies.
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Dit tweede deel van het onderzoeksrap-
port behandelt een thema, namelijk groei.

De Nederlandse economie trekt aan, bedrij-

ven en organisaties kijken weer vooruit. Nieu-

we business modellen worden ontwikkeld en 

een nieuwe manier van organiseren ontstaat 

waarbij andere arbeidsverhoudingen horen. 

Nederland loopt hier internationaal gezien 

op een aantal elementen voorop. Hoe kan 

Nederland zich uniek positioneren in Europa 

en een onderscheidende nummer 1 positie 

creëren? Op een manier zoals Zwitserland of 

Denemarken dat doen? Dat betekent: buiten 

de krijtlijnen treden en het huidige niveau 

ontstijgen. Wat is nodig om te groeien? Is 

innovatie de weg uit de crisis?

Wij hebben hoogopgeleiden* actief in ma-

nagement- en directieposities gevraagd naar 

hun mening over groei. Groei van Nederland, 

van organisaties en van henzelf als persoon. 

Waar zouden we in moeten uitblinken? U 

vindt de uitwerkingen hierna.

* de responsgroep uit het eerste deel van het 

onderzoek is eveneens meegenomen. 

De respondenten 
 
Leeftijd en geslacht  
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 52,5 jaar.

Het aantal vrouwelijke respondenten bedraagt 15%.

Sectoren  
Tot welke sector behoort de organisatie waar u werkt?

 

 
Omvang organisatie 
Wat is de omvang van de organisatie waar u actief bent?

Onderzoeksresultaten 
Groei van organisaties en individu

FD 
  

23%

IDR 
 

37%

Overheid  
 

17%

UT&O  
 

10%

Zorg 
  

13%













28 %
<250 medewerkers

7%  
250-500 medewerkers

11% 
501-1.000 medewerkers  

3%  
1.001-1.500 medewerkers

9%  
1.500-2.000 medewerkers

50%  
>2.000 medewerkers
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24 %  
Raad van Bestuur/ 
hoofddirectie

48 %  
Management van 
business unit /  
divisie

10% 
Project- /  
programma- 
management

7%  
Uitvoerend 
specialist

7%  
Adviseur

4%  
Anders

Functieniveau  
Op welk functielevel acteren de respondenten?

Groei 
De Nederlandse economie trekt aan, bedrijven en organisaties kijken weer vooruit. Hoe kan Neder-

land zich uniek positioneren in Europa en een onderscheidende nummer 1 positie creëren? Op een 

manier zoals Zwitserland of Denemarken dat doen?In dit onderzoek hebben wij deze positionering 

vertaald naar 5 ontwikkelrichtingen die zowel van toepassing op zijn op Nederland, op organisaties 

als op het individu:

 1. Zwitsers model: Focus op hoogwaardige kwaliteit.  

  Kenmerken: nauwkeurigheid, hoog in de waardenketen, bijbehorende prijsstelling.

 2. Deens model: Focus op onderscheid en beleving. Kenmerken: uniek (Deens) design, wereld 

  beroemde Deense TV-series.

 3. Duits model: Focus op ‘productieve progressie’. Kenmerken: vooruitgang maken, kennis 

  voorsprong, functionele innovatie, degelijkheid.

 4. Amerikaans model: Focus op de eerste zijn met nieuwe ontwikkelingen.  

  Kenmerken: innovatie en deze dominant uitrollen (Apple, Google).

 5. Chinees model: Focus op volume. Kenmerken: zoveel mogelijk produceren tegen zo laag  

  mogelijke kosten. ‘Made in China’. 

 
Nederland 
Wij vroegen de respondenten als eerste wat volgens hen van toepassing is op Nederland in de 

huidige situatie (ist) en de gewenste situatie (soll). 

 

Functionele innovatie is volgende de respondenten de belangrijkste ontwikkelrichting voor Neder-

land. Zowel in de ist als soll-situatie. Gevolgd door kwaliteit en uniciteit. Deze twee ontwikkelrichtin-

gen scoren als gewenste situatie beter dan ten opzichte van de huidige situatie. Echter, het Duitse 

model (functionele innovatie) steekt er als kop en schouders bovenuit.

Het Chinese model verliest terrein in de gewenste situatie in vergelijking met de huidige situatie. 

 

 

Organisatie 

Welke ontwikkelrichting is van toepassing op de organisaties waar de respondenten actief zijn?

IST

 Zwitsers model (kwaliteit) :   20%

 Deens model (uniciteit) :   16%

 Duits model (functionele innovatie) :   37%

 Amerikaans model (dominantie) :   8%

 Chinees model (massa/volume) :   7%

 Geen van deze :   12%

SOLL

 Zwitsers model (kwaliteit) :   26%

 Deens model (uniciteit) :   26%

 Duits model (functionele innovatie) :   36%

 Amerikaans model (dominantie) :   9%

 Chinees model (massa/volume) :   1%

 Geen van deze :   2%

IST

 Zwitsers model (kwaliteit) :   25%

 Deens model (uniciteit) :   15%

 Duits model (functionele innovatie) :   26%

 Amerikaans model (dominantie) :   13%

 Chinees model (massa/volume) :   13%

 Geen van deze :   8%

SOLL

 Zwitsers model (kwaliteit) :   28%

 Deens model (uniciteit) :   20%

 Duits model (functionele innovatie) :   36%

 Amerikaans model (dominantie) :   9%

 Chinees model (massa/volume) :   5%

 Geen van deze : 2%
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Ook hier is het Duitse model het meest gekozen als richting voor zowel de huidige als voor de 

toekomstige situatie. Gevolgd door het Zwitserse model en het Deense model. De drie modellen 

scoren alle hoger wanneer we de huidige met de gewenste situatie vergelijken, het Duitse model 

het meest (10%).

Waar in de ist-situatie 13% van de respondenten hebben gekozen voor het Amerikaanse en Chinese 
model is dit in de soll-situatie minder het geval. Het Chinese model is het minst populair, 5% van de 
respondenten kiest hiervoor als gewenste ontwikkelrichting voor een organisatie. 

Individu 

Vanuit welke invalshoek acteren de respondenten zelf, als persoon?

Waar in de ist-situatie de meerderheid (34%) van de respondenten geeft aan als persoon vanuit 

kwaliteit te handelen, is dit in de soll-situatie afgenomen tot 28%. Ten faveure van acteren vanuit 

uniciteit/eigenzinnigheid (30%) en kennisvoorsprong (28%).

 

Noodzaak tot veranderen 

Wij vroegen de responsgroep of er voor de organisatie waar zij werken een noodzaak is om te 

veranderen om de continuïteit te waarborgen.

85% van de respondenten geeft aan dat dit het geval is. Respondenten uit de sectoren zorg, UT&O 

en FD geven dit iets vaker dan gemiddeld aan.

IST

 Zwitsers model (kwaliteit) :   34%

 Deens model (uniciteit) :   25%

 Duits model (functionele innovatie) :   27%

 Amerikaans model (dominantie) :   5%

 Chinees model (massa/volume) :   8%

 Geen van deze :   1% 

SOLL

 Zwitsers model (kwaliteit) :   28%

 Deens model (uniciteit, eigenzinnigheid) :   30%

 Duits model (functionele innovatie/kennisvoor-
 sprong) :   28%

 Amerikaans model (dominantie) :   7%

 Chinees model (massa/volume) :   5%

 Geen van deze :   2%

33 & 9 Is er voor de organisatie een noodzaak tot veranderen om de continuïteit te waarborgen?

Count of Is er voor de organisatie een noodzaak tot veranderen om de continuïteit te waarborgen? Column Labels
Row Labels Ja Nee Grand Total
Zorg 92% 8% 100%
Utilities - telecom - OV 90% 10% 100%
Overheid 74% 26% 100%
Industrie - diensten - retail 83% 17% 100%
Financiële dienstverlening 89% 11% 100%
Grand Total 85% 15% 100%

89% 11%Financiële dienstverlening

90% 

74% 

83% 

89% 

10% 

26% 

17% 

11% 

Utilities ‐ telecom ‐ OV

Overheid

Industrie ‐ diensten ‐ retail

Financiële dienstverlening

92%  8% 

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

Zorg

Ja Nee

In verband met afrondingsverschillen kan het totaal iets boven of beneden 100% liggen
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Vervolgens stelden wij de vraag waarop de veranderingen betrekking hebben.

 

Opvallend in de sectoren 
In de sector FD wordt digitalisering meer dan gemiddeld genoemd (16% versus 11% gemiddeld). 

Internationalisering scoort in de sector IDR hoger ten opzichte van de andere sectoren. 

Dit geldt voor duurzaamheid/MVO in de responsgroep uit de sector UT&O. 

In vergelijking met de andere sectoren wordt financiering door de overheidsrespondenten vaker 

aangegeven als onderwerp waarop veranderingen betrekking hebben. Dit geldt ook voor personele 

invulling en imago. Prijsstelling voor de dienstverlening wordt hier nauwelijks genoemd.  

Respondenten uit de zorg geven nauwelijks aan (2%) dat imago een onderwerp is waarop verande-

ringen betrekking hebben.

De buitenwereld 

Betrekt de organisatie de ‘buitenwereld’ bij het doorvoeren van veranderingen? Hoe vergaart zij  

kennis die voor verandering en innovatie nodig is?

Het betrekken van organisaties uit andere sectoren bij verandering of innovatie gebeurt nog niet 
vaak. 8% van de responsgroep geeft dit aan.

 

  Product/dienstverlening 21% 

  Adaptievermogen van de organisatie (business model) 19% 

  Markten/marktsegmentatie  11% 

  Digitalisering 11% 

  Internationalisering (groei in het buitenland) 5% 

  Duurzaamheid/MVO  3% 

  Alliantievorming  5% 

  Financiering 4% 

  Prijsstelling product/dienstverlening  5% 

  Vestigingsplaats 1% 

  Personele invulling  9% 

  Imago 6%

  Via projectorganisaties (met daarin externen) 19%   

  Via partnerships / kennisuitwisseling met leveranciers 18% 

  Via partnerships / kennisuitwisseling met organisaties uit de sector  21% 

  Via partnerships / kennisuitwisseling met organisaties uit andere sectoren  8% 

  Via partnerships / kennisuitwisseling met klanten  18% 

  Door bedrijfsovername 7% 

  Zij betrekt de ‘buitenwereld’ niet  5% 

  Anders  4%
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Opvallend in de sectoren  

Projectorganisaties (met daarin externen): de overheid scoort hier opvallend hoog, 31% van de 

respondenten geeft dit aan tegenover een gemiddelde van 19%. 

Via partnerships / kennisuitwisseling met organisaties uit de sector: respondenten uit de zorg en de 

overheid geven dit het meest vaak aan ten opzichte van de andere sectoren (36% respectievelijk 

27%). 

Zij betrekt de ‘buitenwereld’ niet: respondenten uit de sector UT&O geven dit vaker dan gemiddeld 

aan (9% tegenover 5% gemiddeld).

Wat is de relatie tot personen die de organisatie hierbij benadert? 

58% van de respondenten geeft aan contact te leggen met reeds bekende personen (trusted ad-

visors). 19% geeft aan nieuwe contacten uit de bestaande sector te benaderen. 10% neemt de stap 

om personen te benaderen zonder enige kennis van de sector of het product.

Big data 

Ontwikkelingen rondom big data kunnen van invloed zijn op de strategie van een organisatie.  

In hoeverre speelt dit bij de responsgroep?

 

Opvallend in de sectoren  
Big data worden opgenomen in de bedrijfsstrategie (‘data driven’): de sectoren FD en UT&O scoren 

met 23% bovengemiddeld. De overheid en de zorg scoren met 13% onder het gemiddelde. 

De organisatie investeert nu nog niet in big data, maar verwacht dat dit binnen nu en 3 jaar wel te 

gaan doen: de respons uit de overheid en de zorg ligt 4% boven het gemiddelde. In de sector FD 

ligt de score 5% beneden het gemiddelde. 

Er wordt geïnvesteerd in the internet of things: respondenten uit de zorg geven dit nauwelijks aan 

(3% ten opzichte van gemiddeld 9%). 

Er wordt geïnvesteerd in digitale veiligheid: de responsgroep uit de sector IDR scoort hier als enige 

sector onder het gemiddelde (-4%) 

Big data is niet relevant voor de organisatie. De respons uit de sector IDR beaamt de stelling. Deze 

laat een score zien van 5% boven het gemiddelde. Anders is dit in de sector UT&O. Big data is daar, 

meer dan de andere sectoren aangeven, relevant.

 Big data worden opgenomen in de bedrijfsstrategie (‘data driven’) 18% 

 Er wordt geïnvesteerd in big data pilot-projecten binnen mijn organisatie  16% 

 De organisatie investeert nu nog niet in big data, maar verwacht dat dit binnen nu en 3 jaar wel te gaan doen  13% 

 Er wordt een ander soort medewerker aangetrokken (analytisch) 9% 

 Er wordt geïnvesteerd in the internet of things 9% 

 Er wordt geïnvesteerd in digitale veiligheid 19% 

 Big data is niet relevant voor de organisatie  11% 

 Anders 5%
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Rol CIO 

27% van de responsgroep werkt in een organisatie waar geen CIO of IT-verantwoordelijke is. Met 

name respondenten uit de overheid en de sector IDR geven dit aan. 

De organisaties waar wel een IT-verantwoordelijke is stelden wij de vraag aan wie deze rapporteert.  

Rapportagelijn naar de RvB of eindverantwoordelijke directie wordt het meest vaak genoemd 

door de respondenten, 29% van hen geeft dit aan. De CIO / IT-verantwoordelijke is lid van de RvB 

of eindverantwoordelijke directie in 18% van de gevallen. In 14% van de organisaties rapporteert de 

IT-verantwoordelijke aan de CFO.

 
Chief Data Officer (CDO) 
De Chief Data Officer gaat mogelijk een belangrijke rol spelen. Is de CDO de CIO van toekomst? 

 

De antwoorden op deze stelling laten geen uitgesproken beeld zien. 43% van de respondenten 

acht het onwaarschijnlijk dat de CDO de CIO van de toekomst is. 35% acht dit wel waarschijnlijk. Een 

redelijk grote groep (21%) heeft geen mening hierover.

Personele bezetting
 

Wij hebben de respondenten een aantal vragen voorgelegd in relatie tot het bereiken van een top-

positie van de organisatie en de rol van de bemensing daarin.

Werving 

Wat is het meest van toepassing bij het werven van mensen? 

40% van de respondenten geeft aan dat nieuwe mensen aangetrokken worden omdat andere 

kwaliteiten nodig zijn. Het werven van nieuwe mensen als gevolg van onderbezetting wordt door 

16% van de responsgroep aangegeven.  

 

De respons uit de overheid wijkt af van de gemiddelde respons. 29% geeft aan dat mensen met 

andere kwaliteiten nodig zijn. 27% van de overheidsrespondenten geeft aan de werving gebeurt als 

gevolg van ondercapaciteit. 

Afscheid 

Wat is het meest van toepassing wanneer van mensen afscheid wordt genomen? 

De organisatie neemt afscheid van mensen omdat andere kwaliteiten nodig zijn, geeft 30% van de 

responsgroep aan. De sector IDR scoort hier hoger dan gemiddeld. De respons uit de zorgsector is 

hier aanzienlijk lager dan gemiddeld (14%). 

 

Afscheid als gevolg van overcapaciteit geeft 21% van de responsgroep expliciet aan. In de overheid 

en de zorg wordt dit meer dan in andere sectoren genoemd. 

 

39 & 15 De CIO (IT-verantwoordelijke) in onze organisatie:

Count of De CIO (IT-verantwoordelijke) in onze organisatie: Column Labels

Row Labels rapporteert aan de CTO
is lid van de RvB of 
eindverantwoordelijke directie

rapporteert aan de RvB of 
eindverantwoordelijke directie rapporteert aan de CFO rapporteert aan COO

er is geen CIO in onze 
organisatie

Zorg 0% 7% 53% 7% 4% 26%
Utilities - telecom - OV 1% 16% 24% 15% 13% 24%
Overheid 1% 21% 25% 11% 1% 31%
Industrie - diensten - retail 2% 15% 19% 22% 5% 32%
Financiële dienstverlening 0% 26% 37% 8% 7% 19%
Grand Total 1% 18% 29% 14% 5% 27%

16% 

21% 

15% 

26% 

24% 

25% 

19% 

37% 

15% 

11% 

22% 

8% 

13% 

1% 

5% 

7% 

24% 

31% 

32% 

19% 

6% 

9% 

6% 

4% 

Utilities ‐ telecom ‐ OV

Overheid

Industrie ‐ diensten ‐ retail

Financiële dienstverlening

7%  53%  7%  4%  26%  3% 

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

Zorg

rapporteert aan de CTO is lid van de RvB of eindverantwoordelijke directie rapporteert aan de RvB of eindverantwoordelijke directie rapporteert aan de CFO rapporteert aan COO er is geen CIO in onze organisatie anders

In verband met afrondingsverschillen kan het totaal iets boven of beneden 100% liggen
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Toename aantal fte 
Wij stelden de respondenten de vraag of zij vanuit hun positie nieuwe werkplekken (fte) denken te 

kunnen creëren in de komende 3 jaar. 

 

Deze vraag is van toepassing op 83% van de respondenten. 

38% van de respondenten denkt nieuwe werkplekken te kunnen creëren variërend van 1 tot meer 

dan 30. 32% daarentegen verwacht dat er vooral werkplekken verdwijnen. 14% verwacht dat het 

aantal fte gelijk blijft. 

In hoeverre zorgen ingehuurde interim professionals voor nieuwe banen wanneer de werk-
gelegenheid gaat groeien? 
 

Deze vraag is van toepassing op 64% van de respondenten. 

 

Zij hebben geen bijdrage in groei van werkgelegenheid: 22% 
Zij hebben een beperkte bijdrage in groei van werkgelegenheid: 37% 
Zij hebben een sterke bijdrage in groei van werkgelegenheid: 4% 
Zij zijn helemaal verantwoordelijk voor groei van werkgelegenheid: 1%

De organisatie waar ik actief ben, wordt in haar streven naar groei belemmerd door de  
Nederlandse wet- en regelgeving.

Ja: 38% 
Nee: 44% 
 

Met name respondenten uit de zorgsector en sector FD geven meer dan gemiddeld aan dat zij 

genoemde belemmering ervaren.  

Respondenten uit de sector IDR geven het meest aan geen belemmeringen vanuit de wet- en regel-

geving te ervaren. De respons uit de overheid laat zich raden.

43 & 19 Voor de komende drie jaar, hoeveel nieuwe fte's denkt u in uw organisatie/afdeling te kunnen creëren?

Count of Voor de komende drie jaColumn Labels

Row Labels Niet van toepassing
Ik verwacht vooral dat er fte's 
zullen verdwijnen

Ik verwacht dat het aantal fte 
gelijk blijft

Ik verwacht groei: 1 tot 5 fte's 
komen er bij

Ik verwacht groei: 5 tot 10 fte's 
komen er bij

Ik verwacht groei: 10 tot 30 fte's 
komen er bij

Zorg 13% 50% 11% 8% 10% 7%
Utilities - telecom - OV 18% 41% 11% 14% 9% 6%
Overheid 23% 33% 18% 9% 5% 7%
Industrie - diensten - retail 17% 17% 15% 16% 16% 11%
Financiële dienstverlening 16% 40% 10% 9% 11% 5%
Grand Total 17% 32% 14% 12% 12% 8%

18% 

23% 

17% 

16% 

41% 

33% 

17% 

40% 

11% 

18% 

15% 

10% 

14% 

9% 

16% 

9% 

9% 

5% 

16% 

11% 

6% 

7% 

11% 

5% 

2% 

4% 

9% 

7% 

Utilities ‐ telecom ‐ OV

Overheid

Industrie ‐ diensten ‐ retail

Financiële dienstverlening

13% 

18% 

50% 

41% 

11% 

11% 

8% 

14% 

10% 

9% 

7% 

6% 

1% 

2% 
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Zorg

Utilities ‐ telecom ‐ OV

Niet van toepassing Ik verwacht vooral dat er fte's zullen verdwijnen Ik verwacht dat het aantal fte gelijk blijft Ik verwacht groei: 1 tot 5 fte's komen er bij

Ik verwacht groei: 5 tot 10 fte's komen er bij Ik verwacht groei: 10 tot 30 fte's komen er bij Ik verwacht groei: 30 of meer fte's komen er bij

In verband met afrondingsverschillen kan het totaal iets boven of beneden 100% liggen
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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 
omvang van de organisatie

Een aantal onderwerpen hebben wij afgezet 

tegen de volgende organisatie-omvang:

 <250  medewerkers 

 250-500  medewerkers 

 501-1.000  medewerkers 

 1.001 – 1.500 medewerkers 

 1.501 – 2.000 medewerkers 

 >2.000 medewerkers 

 

Noodzaak tot veranderen 

78% van de respondenten uit kleine 

organisaties (<250 medewerkers) geeft aan 

dat er een noodzaak is tot veranderen om de 

continuïteit van de organisatie te waarborgen. 

Bij organisaties die groter zijn, geven meer 

respondenten de noodzaak tot verandering aan. 

Er kan echter niet gesteld worden: hoe groter 

de organisatie, hoe meer wordt aangegeven dat 

er een noodzaak tot verandering is.  

 

CIO 

Met name respondenten uit organisaties tot 

500 medewerkers geven aan dat er in de 

organisatie geen CIO is.

Afscheid van medewerkers 
Respondenten uit organisaties met meer dan 

2.000 medewerkers geven aan dat met name 

afscheid van medewerkers wordt genomen ten 

gevolge van overcapaciteit. 

Kleine organisaties (<250 medewerkers) nemen 

met name afscheid van medewerkers omdat  

medewerkers met andere kwaliteiten nodig zijn, 

aldus de respondenten.

Creatie nieuwe fte’s 
Wij vroegen de respondenten of zij denken 

voor de komende 3 jaar nieuwe fte’s te kunnen 

creëren.

‘Ik verwacht vooral dat er fte’s zullen verdwijnen’ 

aldus respondenten uit organisaties met meer 

dan 2.000 medewerkers. 52% van hen geeft 

dit aan. De responsgroep uit kleine organisaties 

(<250 medewerkers) geeft deze optie het minst 

aan, namelijk 11%.

Respondenten uit deze kleinere organisaties 

verwachten vooral groei van het aantal fte 

ten opzichte van respondenten uit heel grote 

organisaties (>1.500 medewerkers).
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Re f le ct ie s
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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 sinds 2000 actief 

in de wereld van tijdelijke managementposities. 

Markten worden slechter, markten herstellen. 

Het zijn de wetten die wij kennen, maar zagen 

wij ooit een situatie waarin zo snel sprake 

was van herstel? Vanuit onze dagelijkse 

praktijk hebben wij de afgelopen maanden 

een forse impuls van de vraag naar tijdelijk 

management waargenomen, maar nu is dit 

ook vanuit ons onderzoek in breder perspectief 

aangetoond. Alle markten verbeteren, over alle 

functiegebieden, een ongekende situatie. Het zal 

niet lang meer duren voordat de jaren geleden 

aangekondigde schaarste op de arbeidsmarkt 

echt goed zichtbaar wordt. Jonge, goed 

opgeleide consultants –ook goed zichtbaar in 

de cijfers van dit onderzoek- zijn gewild. Deze 

trend zal zich voortzetten, zo verwachten wij, 

naar de functionele managers en project- en 

programmamanagers, zeker in de markten 

die groot herstel kennen op dit moment. 

Steeds sterker is de trend waarneembaar dat 

projecten (grotendeels) door externen bemand 

worden. In de praktijk, zo ervaren wij, ook een 

geaccepteerd verschijnsel. Als er ergens een 

shift is te zien in de arbeidsmarkt, dan is het hier.

Het is een kleine stap om met deze cijfers in de 

hand, de analyse over de zelfstandige interim 

professional te maken. De vraagzijde is gunstig 

gestemd, de tarieven stijgen, opdrachtduur 

wordt langer, vaak zijn meerdere opdrachten 

gelijktijdig voorhanden en de mate van 

tevredenheid is toegenomen. Indicatoren die 

erop wijzen dat het klimaat om zelfstandig 

te worden, gunstiger is geworden. Aanbod 

(van werk) creëert vraag (van zelfstandigen). 

Wij verwachten dan ook dat het aantal 

zelfstandigen sterk zal stijgen de komende 

jaren. De opdrachtgever die mensen op vaste 

basis wil aantrekken, zal er niet aan ontkomen 

een passend aanbod naar hen te doen. Per 

saldo betekent dit dat arbeidsvoorwaarden 

wat zullen verbeteren, wetende dat met de 

‘andere’ arbeidsmarkt –die van zelfstandigheid- 

geconcurreerd moet worden. En daar is de 

trend overduidelijk, zo blijkt uit dit onderzoek: 

de externe ziet een stijging van inkomsten als 

gevolg van meer werk en hogere tarieven. 

Is dat ernstig? Wij vinden van niet. De kloof 

tussen vast en tijdelijk werk in termen van 

beloning is te veel afgevlakt de afgelopen jaren. 

Risico en ondernemerschap mogen worden 

beloond. Sommige opdrachtgevers hanteren 

hiervoor aanvullende percentages van 10-20% 

ten opzichte van de kostprijs van de eigen 

medewerker. Zij zullen in deze sterk wijzigende 

markt andere normeringen moeten hanteren.

Een alternatief voor menig opdrachtgever zou 

kunnen zijn te putten uit het grote reservoir 

oudere werknemers. En zo wordt de life cycle 

van de loopbaan uiteindelijk goed zichtbaar: 

exploreren (van kennis) in vaste dienst, 

exploiteren (van kennis) als zelfstandige en 

exporteren (van kunde) weer in vaste dienst. 

Deze driedeling is in dit onderzoek sterker waar 

te nemen.

Interessant is te kijken waarom een organisatie 

mensen aantrekt. Nieuwe mensen worden 

aangetrokken omdat andere kwaliteiten 

nodig zijn en veel minder als gevolg van 

onderbezetting. Dit wijst ook op het ontstaan 

van andersoortige activiteiten in veel 

organisaties. De vraag herstelt, maar op een 

andere manier en andere vorm dan voor de 

crisis. Projecteren wij dit gegeven op de bestede 

tijd die door externen aan opleidingen gevolgd 

is, dan ontstaat een wat somberder beeld: 

een forse teruggang het afgelopen jaar. Niet 

onbegrijpelijk (men kon meer facturabel zijn na 

veel minder goede jaren), wel zorgelijk.

Toch verandert niet alles snel. De wijze van 

afrekenen (op uurbasis) verandert wel wat 

(naar meer op resultaatfee), maar nog niet 

significant. Net als de regiefunctie van inhuur in 

organisaties, die redelijk constant op de plaatsen 

blijft waar die was.

Wij onderzochten welke groeimodellen 

managers voor Nederland, de eigen organisatie 

en zichzelf toegepast willen zien. Hier komen 

boeiende analyses uit: Nederland als geheel 

zou meer uniciteit moeten zien te krijgen 

(Deens model) en veel minder moeten 

concurreren op basis van massa/volume. De 

eigen organisatie waarin gewerkt wordt zou 

meer vanuit functionele innovatie moeten 

werken (Duits model), terwijl men individueel 

minder op kwaliteit (Zwitser model) en meer 

op uniciteit moet acteren. Eigenzinnigheid wint 

het individueel van kwaliteit dus. Herkenbaar 

voor de externe manager. Die zal aan de 

hand hiervan zorg kunnen dragen voor de 

functionele innovatie binnen de organisatie 

waar hij/zij werkzaam is. Vooralsnog vindt 

dit vooral binnenshuis plaats. Het betrekken 

van organisaties uit andere sectoren bij 

verandering of innovatie gebeurt nog 

nauwelijks en dat is zorgelijk. Als er ergens een 

link met de externe –met zijn brede, branche 

overschrijdende kennis- ligt, dan is het hier 

wel. Dan kan ook de kritiek gepareerd worden 

dat externen niet of nauwelijks zorgen voor 

banengroei in de organisatie. Kansen voor de 

externe managers, die authentiek en ietwat 

eigenzinnig de organisatie kunnen meenemen 

door de buitenwereld te betrekken bij de zo 

nodige functionele innovatie. Als dit leidt tot 

banengroei, en waarom niet, dan kan –anders 

dan nu nog- gesteld worden dat de komst van 

een externe manager leidt tot meer banen in de 

eigen organisatie.
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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.

De bergbeklimmers van Nederland 

Ik zag onlangs de blockbuster The Expandables 

2. Ik heb me goed geamuseerd, maar 

kon toch een zeker gevoel van schaamte 

niet onderdrukken. Wat is nou juist de 

aantrekkelijkheid van een film met Sylvester 

Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce 

Willis, Jet Li, Jean-Claude Vandamme voor 

een hoogleraar? De Amerikanen serveren 

rolmodellen aan wie je jezelf zou kunnen 

optrekken. Zou dat echt werken? Zou een 

dergelijke stereotypering ook gedrag kunnen 

sturen? Misschien is The Expandables net iets 

te ver van de realiteit om enige invloed uit te 

oefenen. Maar toch. Het gevoel van onbehagen 

blijft.

Wat voorspelt het beste het gedrag van 

(interim) managers? Is dat het kennen en 

kunnen van die manager zelf? Is dat hoe hij 

of zij wordt beloond door de opdrachtgever? 

Dat zou allemaal kunnen. Maar geef toe dat 

je je gedraagt zoals je hoopt wie je kan zijn. 

Sommigen willen zich spiegelen aan Tony 

Montana (Al Pacino in Scarface), anderen aan 

Gordon Gekko (Michael Douglas in Wall Street). 

Daarom is beeldvorming toch echt cruciaal 

voor het gewenste gedrag. Niet dat ik wens dat 

er onder de interim managers Tony Montana’s 

of Gordon Gekko’s te vinden zouden zijn. God 

verhoede dat! Maar het is goed om van tijd 

tot tijd te peilen wat de wensdroom is van 

interim managers, en, als enigszins kan, ook 

van opdrachtgevers. Het zou goed zijn om te 

weten of interim managers en opdrachtgevers 

hetzelfde denken over wat voor hen belangrijk 

is. Dat is nog meer van belang in een wereld 

waarin voortdurend met die wensbeelden 

wordt geschermd. Tot een paar jaar geleden 

waren de Japanners ons groot voorbeeld. Later 

werden dat de Finnen en zelfs de Zweden. Welk 

land zou nu ons leidend model kunnen zijn?

In deze Interim Index hebben we naar die 

beeldvorming gepeild. Daar komen dan ook 

interessante resultaten uit. En om onmiddellijk 

met de deur in huis te vallen: interim managers 

en opdrachtgevers zitten op dezelfde golflengte! 

Dat moge een geruststellende gedachte zijn 

voor de interim managers: ze denken tenminste 

zoals hun opdrachtgevers, althans op het 

geaggregeerde niveau. We kunnen namelijk niet 

de antwoorden van interim managers aan de 

opdrachtgevers koppelen. 

Tot daar het enige geruststellende resultaat. 

Wist u dat zowel interim managers als 

opdrachtgevers vinden dat Duitsland onze 

praktijk is, maar ook ons toekomstvoorbeeld 

zou moeten zijn? In ieder geval als we kijken 

naar de vraag over waar Nederland zich aan 

zou moeten spiegelen, of waar de organisatie 

waar de interimmer in werkt, zich mee 

vergelijkt. Waar we ons zeker niet mee willen 

benchmarken, dat zijn de Chinezen. Chinezen 

gaan voor massa en volume. Maar ook niet 

met de Amerikanen. En dat is op zich, althans 

voor mij, een verrassing. Naast het feit dat 

onze cultuur een behoorlijke USA-besmetting 

kent, spelen onze beleidsmakers vooral 

in op het Amerikaanse denken. Bedrijven 

dienen op Amerikaanse leest te worden 

geschoeid: minder vakbond, minder vaste 

contracten, meer bonussen, meer hire-and-

fire, meer financial capitalism. Ondanks deze 

Amerikaanse overvleugeling vindt slechts 

een kleine minderheid van interim managers, 

maar ook bedrijven dat Nederland en hun 

eigen organisatie, een Amerikaanse koers 

vaart of zou moeten gaan varen. Misschien 

heeft het te maken met de kwalificatie die we 

ook aan het Amerikaanse model (namelijk: 

dominantie) gaven? Dan zijn we liever gedegen 

en innovatieve Duitsers. Zowel in het feitelijke 

functioneren als in de gewenste realiteit. 

Ongeveer de helft van interim managers als 

bedrijven kiest voor dit model als referentiepunt. 

Zijn we in onze ziel toch vooral Rijnlanders? Dat 

is dan toch een grote afwijking met het beleid 

waarin voortdurend keuzen zijn gemaakt die 

ons minder Duitser moeten maken. We kiezen 

er ook voor om meer Duitser te willen zijn dan 

Zwitser (kwaliteit) of Deen (uniciteit). Innovatie 

is toch het beeld waaraan we nu en in de 

toekomst ons aan willen spiegelen.

Maar zo’n resultaat wringt blijkbaar tot op 

het bot. We vroegen namelijk aan beide 

groepen niet alleen waar ze Nederland en hun 

organisatie mee vergelijken, maar ook wat ze 

persoonlijk als leidraad volgen of zouden willen 

volgen. En hier kantelt het beeld. Dan willen 

de meesten wel Zwitser zijn. Opdrachtgevers 

zien zichzelf acteren als Zwitsers, maar in hun 

diepste ziel hopen ze ooit Deen te worden. 

Uniciteit is toch nog net iets beter dan kwaliteit. 

Dat is maar een kleine nuance op het beeld van 

de interim managers. De boodschap is helder: 

het is van belang dat land en organisatie de 

Duitse lijn volgen, maar dat wil niet zeggen dat 

je zelf Duitser moet worden. Hadden de Duitsers 

maar geen wereldkampioen voetbal moeten 

worden! Dan nog liever met de Zwitsers aan 

een slalom meedoen. OK, die nuance hebben 

we opgetekend. 

Dan nog een Haagse policy pointer: hou 

maar een Duitse koers aan! Dat geeft meer 

vertrouwen dan een Amerikaanse of Chinese 

koers. Wellicht tijd in Den Haag om met interim 

managers en opdrachtgevers te gaan praten 

naar wat hen drijft?
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Reflectie Platform Zelfstan-
dige Ondernemers (PZO-ZZP)

Door Denis Maessen en Marieke Lips

Denis Maessen is voorzitter van PZO. Marieke 

Lips is als beleidsmedewerker aan PZO 

verbonden.

Memo Platform Zelfstandige Ondernemers 
 

Ieder jaar wordt de markt voor interim 

management geanalyseerd door Schaekel 

& Partners in samenwerking met Nyenrode 

Business Universiteit, TNO en geeft het Platform 

Zelfstandige Ondernemers een reflectie op de 

onderzoeksresultaten.

 

PZO-ZZP herkent zich in de ontwikkelingen die 

in dit onderzoek naar voren komen. De markt 

van werkenden maakt een sterke verandering 

door. Een verandering waarbij het eens te meer 

gaat om de groei, een leven lang leren en eigen 

verantwoordelijkheid van het individu waarbij 

op verschillende manieren het werkzame leven 

wordt vormgegeven. Men werkt niet meer 

jarenlang voor één en dezelfde werkgever maar 

maakt transities door. Dan wel de overstap naar 

het zelfstandig ondernemerschap en volledig 

en langdurig als zelfstandige ondernemer 

verder, dan wel middels een hybride vorm. 

Ons verouderde stelsel dient hierop mee te 

bewegen. Alleen dan kan immers de dynamiek 

volledig vorm krijgen en tot bloei komen. 

Iets dat enkel ten goede zal komen aan onze 

economie en de persoonlijke groei van ieder 

individu. 

 

Wat opvalt uit het onderzoek en terug is te 

zien binnen het speelveld, is dat zelfstandige 

ondernemers op verschillende manieren aan 

hun opdrachten komen. Acquisitie is hierbij 

steeds meer een mindset geworden. De rol van 

de intermediair is hierbij steeds belangrijker 

aan het worden. Dit ziet men vooral in sectoren 

zoals de overheid en de zorg. Justitietolken en 

-vertalers zijn bijvoorbeeld gebonden aan twee 

grote bemiddelingsorganisaties om opdrachten 

te verwerven. De level playing field en het 

ondernemersvriendelijk aanbestedingsbeleid 

komen binnen deze sector in gedrang en 

hiervoor moet middels beleid en wetgeving een 

oplossing voor worden gevonden. Iets waar 

PZO-ZZP zich hard voor maakt. 

De ene zelfstandige ondernemer doet zijn 

acquisitie vooral zelf, de andere via een 

tussenschakel en weer een ander gebruikt 

beide. De visie van politiek Den Haag over 

de rol van de intermediair alsmede het feit 

dat het inzetten van een intermediair voor 

acquisitie niet direct iets hoeft te zeggen over 

het hebben van een gezagsrelatie, is hierbij zeer 

essentieel. De intermediair begint zich immers 

meer als vaste schakel te bewegen rondom 

opdrachtgevers en opdrachtnemers. De rol van 

de intermediair dient zodoende een gedegen 

plek te krijgen binnen het geheel.

Uit het onderzoek komt verder naar voren 

dat de respondenten in principe positieve 

verwachtingen hebben over de inzet van 

interim managers voor de toekomst en dan 

vooral op het gebied van projectmanagement. 

Een uitzondering geldt hierbij binnen de 

zorgsector.  

PZO-ZZP ziet de vraag van opdrachtgevers 

in de praktijk steeds meer toenemen waarbij 

opdrachtgevers vooral op zoek gaan naar 

specialisten die hun flexibele schil kunnen 

invullen en waarbij zelfstandige ondernemers 

ingezet worden vanwege hun expertise en voor 

een specifiek project. 

 

De minder positieve geluiden binnen de 

zorgsector herkent PZO-ZZP. De zorgsector 

is een sector waar momenteel belangrijke 

vraagstukken spelen over de wijze waarop het 

zelfstandig ondernemerschap een heldere plek 

dient te verkrijgen en de knelpunten rondom 

specifieke zorgwetgeving waardoor rechtstreeks 

contracteren van zelfstandige zorgprofessionals 

nader ingekleurd moet worden, hetgeen nu nog 

niet mogelijk is. De ontwikkelingen hieromtrent 

zullen invloed hebben op de verwachtingen 

die zelfstandige ondernemers hebben voor de 

toekomst. 

 

Het resultaat dat 49% van de respondenten 

aangeeft dat zij zelfstandige ondernemer willen 

blijven en geen baan in loondienst wensen, 

is in lijn met de uitingen vanuit de PZO-ZZP 

achterban. Het gaat hier om zelfstandige 

ondernemers die vooral vanwege een sterke 

intrinsieke motivatie voor het zelfstandig 

ondernemerschap hebben gekozen, met alle 

risico’s, rechten en plichten die hierbij komen 

kijken. Dit sluit dan ook aan bij het feit dat de 

zelfstandige zorgprofessional, ondanks dat 

zich vooral binnen deze sector vraagstukken 

voordoen ten aanzien van de inzet van 

zelfstandige ondernemers, niet snel zal kiezen 

voor een loondienstverband. Een zelfstandige 

ondernemer kan maatwerk en flexibiliteit 

bieden hetgeen bij uitstek aansluit bij de 

wensen binnen de zorgsector. Zodoende een 

waardevolle en onmisbare schakel binnen die 

sector. Het is krachtig te zien dat het percentage 

in deze sector hoog ligt ten aanzien van de 

langdurige keuze die wordt gemaakt voor het 

zelfstandig ondernemerschap. De kracht van 

zelfstandige ondernemers ligt in de intrinsieke 

motivatie en het zoeken naar creatieve 

oplossingen zodat de onderneming duurzaam 

kan worden voortgezet. 

 

Wat verder opvalt, is dat 66% additionele 

activiteiten heeft. Hierbij is volgens PZO-ZZP 

steeds goed om in ogenschouw te houden 

dat zelfstandige ondernemers veelal meerdere 

opdrachten tegelijk uitvoeren, dan wel een 

bestuursfunctie bekleden, en/of onderdeel 

zijn van een netwerk organisatie en/of 

vrijwilligerswerk doen. 

Ten slotte merkt PZO-ZZP op dat de 

opdrachtgevers van zelfstandige ondernemers 

op het gebied van projectmanagement vooral 

liggen binnen de grote ondernemingen dan 

wel de kleine ondernemingen. Dit blijkt ook uit 

het onderzoek. De verbinding met het MKB 

kan hieromtrent worden versterkt nu het MKB 

en de zelfstandige ondernemer elkaar op 

een krachtige manier kunnen versterken. De 

samenwerking tussen PZO-ZZP en VNO-NCW 

en MKB-Nederland is hierbij een waardevolle 

stap op samen tot synergie te komen op dit 

gebied.
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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, toe 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 overbrugging- 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 overheidssector sterk. 

Interim Index 3 (peiling 
november 2009): Het einde 
van de manager in vaste 
dienst? 
Onderzoek onder interim managers en 
opdrachtgevers 
Steeds meer managers van Nederlandse 
bedrijven beschouwen een functie als interim 
manager als alternatief voor hun eigen functie. 
Zo erkent 40 procent te twijfelen over een 
toekomst in hun huidige functie. Van hen zegt 
twee derde 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
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Ook blijkt uit dit onderzoek de tevredenheid 
over het bestaan als zelfstandige niet conjunc-
tuurgevoelig 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.

Interim Index 11 (peiling 
mei 2014): organisaties nog 
onvoldoende voorbereid 
op schaarste 
Onderzoek onder interim managers 
De arbeidsmarkt voor externe managers 
en professionals trekt aan, zo blijkt uit deze 
11e Interim Index. Ten opzichte van een jaar 
geleden zijn er duidelijk trendbreuken te zien. 
Het aantal interim managers in opdracht 
stijgt, de verwachtingen over de vraag naar 
interim management zijn positief, met name 
waar het gaat om de vraag naar project- en 
programmamanagers. 54 procent van de 
respondenten geeft aan dat de vraag naar deze 
groep gaat toenemen.

65 procent van de respondenten is ten tijde van 
het onderzoek actief in een opdracht. De leef-
tijdscategorie 35-44 jaar scoort hier het hoogst: 
89% van hen is aan de slag. Een stijgende lijn is 
te zien waar het gaat om scholing, 66 procent 
van de respondenten heeft het afgelopen jaar 
een opleiding gevolgd.

Ook laat dit onderzoek zien dat tijdelijke op-
drachten steeds langer duren (in dit onderzoek 
12,5 maand). Daarnaast is een nieuw type werk-
nemer aan het ontstaan de hybride. Zij hebben 
naast hun baan een tijdelijke betaalde opdracht 
(of omgekeerd).

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 inno-
vatie. 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 profes-
sionals beschikken weliswaar over voldoende 
competenties om van meerwaarde te zijn voor 
opdrachtgevers, maar zij zijn te weinig onder-
nemend 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 ondernemerskwali-
teiten 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 aantrek-
kende 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 ontwikkelin-
gen 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 ver-
bintenis met een organisatie, de zogenaamde 
flexibele schil. Een klein deel kan zich veroorlo-
ven 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.  



Over Schaekel & Partners

Meer informatie:
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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. 
Schaekel & Partners kent hen of vindt hen. Wij 
bieden bedrijven een objectieve keuze van 
kandidaten. Dat is onze kracht.  

Onze focus daarbij ligt op de invulling van 
management- en directiefuncties rondom 
de bedrijfsvoering. Met name waar het gaat 
om zwaardere managementcapaciteit en/
of specifieke capaciteit. 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.   

Ons bureau heeft een lange historie achter 
zich (opgericht in 1987). In januari 2013 zijn 
wij verzelfstandigd, in de vorm van een 
management buy out uit de Atos-organisatie. 
Dit feit heeft meerwaarde voor opdrachtgevers: 
de koppeling van een lange, rijke historie 
aan de scherpte van het recent verkregen 
ondernemerschap. Ervaring, senioriteit, 
zorgvuldigheid en diepgang naast snelheid, 
alertheid, enthousiasme en de bereidheid grote 
inspanningen te doen ook buiten kantoortijden.

Duurzame inzetbaarheid van mensen kenmerkt 
de activiteiten van Schaekel & Partners. Wij 
zijn er in de verschillende loopbaanstadia van 
onze kandidaten en opdrachtgevers. Focus en 
scherpte op toekomstige ontwikkelingen staan 
daarbij centraal.

“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.”


