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Voorwoord

De Interim Index onderzoeken hebben 
als doel inzicht te geven in de trends en 
ontwikkelingen in de markt voor tijdelijk 
management. Naast analyses over vraag, 
aanbod en distributiekanalen in deze 
markt bieden de onderzoeken informatie 
over diverse aspecten die samenhangen 
met het zelfstandig ondernemerschap 
van de respondenten. Vanaf 2008 
voeren wij dit onderzoek periodiek uit 
onder hoogopgeleiden die actief zijn in 
management- en directieposities. Dit doen 
wij onder andere met Nyenrode en TNO.

De algemene resultaten van het 13e Interim 
Index onderzoek zijn reeds verschenen. Een 
samenvatting vindt u op de volgende pagina.. 
Het totale rapport is te downloaden via:  
http://www.schaekel.nl/2016 
 
Meer specifiek hebben wij in het onderzoek 
gekeken naar ondernemerschap. De resultaten 
daarvan delen wij graag met u via deze thema-
uitgave.

Ondernemerschap 
Er gebeurt veel rondom het zelfstandig 
ondernemerschap. In de media is het een 
veelbesproken onderwerp en ook vanuit de 
politiek staat het volop in de schijnwerpers. Wij 
vroegen ons af wat iemand tot een succesvol 
ondernemer maakt, liggen hier eigenschappen 
en gedrag aan ten grondslag? En zo ja, 
welke zijn dat dan? Is kennis en kunde alleen 
voldoende? Bij deze meting hebben wij dezelfde 
vragenset gebruikt als in het 8e Interim Index 
onderzoek uit 2012, getiteld 'Vakmanschap is 
niet genoeg'. Welke ontwikkelingen zien wij ten 
opzichte van 4 jaar geleden? U leest het in dit 
rapport.

Partners 
Evenals in de vorige onderzoeken hebben wij 
op de academische ondersteuning van twee 
professoren mogen rekenen. 

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

Prof.dr.mr. Leo Witvliet is leerstoelhouder Interim 
Management aan de Nyenrode Business 
Universiteit.

Onze dank gaat uit naar de respondenten voor 
het delen van hun inzichten en ervaringen. 
Sinds 2008 kunnen wij rekenen op een 
vaste kern deelnemers. Mede dankzij hen 
zijn in de loop van de tijd diverse trends en 
ontwikkelingen aan te wijzen in de markt voor 
tijdelijk management. 
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Managementsamenvatting

De gehanteerde tarieven in de sectoren lopen 
uiteen. Het laagste uurtarief is gemeten in de 
sector UT&O en het hoogste in de sector IDR. 
De verwachtingen over de ontwikkeling van 
de tarieven zijn neutraal. 65% van de interim 
managers verwacht dat de tarieven gelijk 
blijven. 25% verwacht een stijging. Net als 
in 2015 zijn de verwachtingen overwegend 
positief.

Analyseren wij de tarieven op basis van 
leeftijd, dan is een relatie te leggen met de 
loopbaanfase waarin men zich bevindt. De 
jongeren (35-44 jaar), op weg naar de top van 
hun loopbaan, kennen een lager uurtarief. De 
middengroep (45-54 jaar) laat het hoogste 
uurtarief zien. In deze fase van de loopbaan is 
de combinatie van kennis en kunde optimaal 
en wordt ook zo beloond. In de daaropvolgende 
fase/leeftijd is de kennis minder actueel en 
wordt vooral waarde toegevoegd door de 
jarenlange ervaring en opgedane kunde. De 
beloning buigt mee, een lager uurtarief is 
gemeten.

De meeste respondenten werken via een 
uurtarief. Een jaar geleden wonnen andere 
beloningsvormen terrein. Deze ontwikkeling 
zien wij dit jaar niet doorzetten. Uurtje-factuurtje 
blijft de meest gebruikte wijze van vergoeding.

De gemiddelde duur van een interim 
management opdracht is 12,5 maand. De 
gemiddelde tijdsbesteding per week bedraagt 
bijna 4 dagen. 

Een aantal onderwerpen hebben wij 
vergeleken met het onderzoek van 4 jaar 
geleden. Acquisitie bijvoorbeeld. In het huidige 
onderzoek geven de respondenten aan het 
afgelopen halfjaar gemiddeld 3,3 uur per week 
aan acquisitie te hebben besteed. In 2012 was 
dit gemiddeld 7 uur per week. Hebben interim 
managers minder moeite om aan een opdracht 
te komen?

Tegelijkertijd zien wij dat de periode die ligt 
tussen twee opdrachten gemiddeld 8,5 week 
bedraagt.  
33% van de respondenten heeft binnen 4 weken 
een nieuwe opdracht gevonden. Met name de 

Het 13e Interim Index onderzoek is een feit. Wij 
vroegen ons af of er na 12 onderzoeken nog 
iets nieuws te melden is over de markt voor 
tijdelijk management? Zijn alle ontwikkelingen 
niet al eens de revue gepasseerd? Voegt het 
onderzoek nog waarde toe voor anderen? 
Het antwoord op deze drie vragen is een 
volmondig ja. Ieder onderzoek weer zien 
wij nieuwe trends die zich openbaren. 
Daarnaast: bekende ontwikkelingen die 
vanuit een ander perspectief/periode 
bezien een andere betekenis krijgen. En het 
meest belangrijke: de ‘buitenwereld’ ervaart 
daadwerkelijk toegevoegde waarde van de 
onderzoeksresultaten. Deze geven onder 
meer inzicht in de ontwikkelingen in de vraag-, 
aanbod- en distributiezijde van de interim 
management markt. Dit stelt de spelers hierin 
beter in staat daarop te anticiperen. 

De meest opvallende resultaten van het 13e 
onderzoek zetten wij hierna op een rij. Wij 
hopen onze bevlogenheid over de trends en 
ontwikkelingen die naar voren komen, op u 
over te brengen. 

72% van de respondenten is in opdracht ten 
tijde van het onderzoek. Een hoge score. In 
het onderzoek van 2015 zagen wij eenzelfde 
percentage. Stagneert de stijgende lijn die 
de jaren daarvoor is ingezet? Binnen de 
sectoren zien wij grote verschillen. 83% van de 
respondenten uit de overheid is in opdracht 
tegenover 66% van die in de zorg. Een analyse 
naar leeftijd: De 35 tot 44-jarigen geven het 
meest aan in opdracht te zijn, namelijk 90%. In 
de daaropvolgende leeftijdsgroepen neemt dit 
aantal gelijkmatig af tot 67% (55-65 jaar).

Ook dit jaar zijn de verwachtingen over de 
vraag naar interim management overwegend 
positief en wederom positiever dan in de vorige 
onderzoeken. 44% verwacht dat de vraag in 
het komende halfjaar gaat toenemen. ‘Slechts’ 
13% ziet de toekomst iets minder rooskleurig en 
verwacht een daling van de vraag. Ook hier een 
interessante ontwikkeling binnen de sectoren. 
De overheid valt op. Het aantal respondenten 
dat een afname van de vraag verwacht is daar 
slechts 8%. 43% verwacht een stijging van 
de vraag. Niet eerder zagen wij zo’n positieve 
vraagverwachting in de overheid.

jongeren (35-44 jaar) geven dit aan.  
Twee derde van hen heeft relatief snel een 
volgende opdracht.

Het persoonlijke netwerk blijft het belangrijkste 
kanaal om opdrachten te verwerven, aldus 
71% van de respondenten. Social media en 
marktplaatsen worden steeds iets vaker 
genoemd in de afgelopen onderzoeken, 
maar spelen nog geen grote rol (in totaal 
7%). Kijken wij naar leeftijd dan vallen de 
jongere respondenten op. Het persoonlijke 
netwerk staat op nummer 1. Daarnaast zegt 
28% van hen gebruik te maken van een 
intermediair als acquisitiekanaal. Naarmate 
de leeftijd hoger wordt, neemt dit percentage 
stapsgewijs af. Dezelfde ontwikkeling zien we bij 
marktplaatsen/social media als acquisitiekanaal 
voor jongeren. Een verklaring kan zijn dat het 
persoonlijke netwerk nog in opbouw is. Dit 
netwerk gaat in de volgende leeftijdsgroepen 
een grotere rol spelen bij acquisitie.

Scholing: 66% van de respondenten geeft aan 
de laatste 12 maanden een vorm van opleiding 
gevolgd te hebben. Dit is 7% meer dan in 2015. 

Hebben de respondenten naast het zelfstandig 
ondernemerschap nog additionele, betaalde 
activiteiten? 47% van hen geeft aan dat dit het 
geval is. De opwaartse trend die vanaf 2013 is 
ingezet, is dit jaar doorbroken.

Autonomie en vrijheid/flexibiliteit zijn de 
belangrijkste redenen waarom voor het 
zelfstandig ondernemerschap is gekozen. Ook 
4 jaar geleden waren dit de meest genoemde 
redenen. ‘Betere financiële beloning’ (in 2012 
in de top 3 van belangrijkste redenen) is in het 
huidige onderzoek minder van betekenis als 
drijfveer om als zelfstandige te starten. ‘Meer 
variëteit in werkzaamheden’ daarentegen is 
van meer belang geworden. Deze neemt in het 
huidige onderzoek de 3e plaats in.

De doelgroep van dit onderzoek is nog 
steeds tevreden met het bestaan als interim 
manager. Het gemiddelde rapportcijfer dat de 
respondenten hebben gegeven is een 7,8. De 
tevredenheid is constant te noemen door de 
onderzoeken heen. 
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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 geeft dit onderzoek 
inzicht in een aantal zachte aspecten 
die samenhangen met het zelfstandig 
ondernemerschap. 

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 en sales. 

De respondenten zijn ten tijde van het 
onderzoek actief (of in de afgelopen 12 
maanden actief geweest) in een tijdelijke rol. 
De vragen die zij beantwoord hebben, hebben 
betrekking op hun huidige of meest recente 
opdracht.

In dit rapport vindt u de verzamelde respons 
van 457 deelnemers. De onderzoeksvragen 
zijn digitaal afgenomen in de maanden april en 
mei 2016. 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

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

Zorg: ziekenhuizen, zorginstellingen, bedrijfsgezondheidszorg, welzijnszorg, thuiszorg
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De respondenten 

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

Meer mannen dan vrouwen hebben aan het onderzoek meegedaan.

Sector 
In welke sectoren zijn de respondenten actief?

 

In opdracht 
72% van de respondenten is in opdracht ten tijde van het onderzoek. De 
stijgende lijn die wij in eerdere onderzoeken zagen, lijkt te stagneren.  Een 
jaar geleden was eveneens 72% van de responsgroep in opdracht. In 
2014 was dat 65%. 
 
Welke functies vervullen de respondenten? 

Onderzoeksresultaten
Ondernemerschap  

bcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbbcbcbcbbcbcb

bcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbbcbcbcbbcbcb

bcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbbcbcbcbbcbcb

bcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbbcbcbcbbcbcb

bcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbbcbcbcbbcbcb

bcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbbcbcbcbbcbcb

20 % 
Algemeen manager

31% 
Project-/ 
programmamanager

21%  
Functioneel manager

16%  
Consultant

7%  
Specialist (hoge mate van specialisatie)

5%  
Anders

16 %
Financiële  

dienstverlening

38%  

Industrie, diensten,  

retail

22%  
Overheid

13%  
Utilities, telecom, ov

11%  

Zorg

89%  11%  
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Ondernemerschap is het thema dat wij onderzochten in het Interim 
Index onderzoek van 2012.

De veronderstelling was destijds dat meer dan voorheen een 
beroep werd gedaan op het ondernemerschap van hoogopgeleide 
zelfstandigen. De groei van het aantal zelfstandige professionals 
(meer concurrentie), de conjunctuur destijds (minder opdrachten) en 
het gebruik van social media waren enkele ontwikkelingen waarmee 
zelfstandigen te maken kregen. Hoe onderscheid je je? Hoe vermarkt je 
jezelf? Hoe zorg je voor werkzekerheid? Stuk voor stuk aspecten waarbij 
ondernemerschap om de hoek komt kijken. 

De afgelopen 4 jaar kenmerkten zich op zijn minst als turbulent. 
Onder meer als gevolg van ontwikkelingen in de economie, de 
politiek, de arbeidsmarkt en technologie/IT. Heeft dit effect gehad 
op het ondernemerschap van hoogopgeleide zelfstandigen? Zijn er 
veranderingen zichtbaar ten opzichte van 2012? Reden voor ons om het 
onderzoek uit 2012 te herhalen in 2016.

Om het ondernemerschap te meten, gebruikten wij het model dat wij in 
2012 samen met onze partners Nyenrode Business Universiteit en TNO 
hebben ontwikkeld. Daarin worden twee elementen onderscheiden: 
competenties en pionieren. Beide zijn bepalend voor succesvol 
ondernemerschap.

Bij competenties gaat het onder andere om vakmanschap, investeren in 
zichzelf en zelfbeeld.

Pionieren houdt verband met iemands grondhouding, attitude (is 
iemand risiconemend of defensief). Met iemands verwachtingen (ziet hij 
of zij kansen, gaat hij of zij deze invullen?). En met iemands gedrag/actie 
(wat realiseert iemand daadwerkelijk).

Deze twee elementen, competenties en pionieren, bepalen de score op 
het ondernemerschap.

Hieronder vindt u onze bevindingen. Hoewel er veel interessante 
resultaten naar voren komen en boeiende verbanden te leggen zijn, 
beperken wij ons tot de meest relevante informatie.

Competenties
 
Een van de elementen op basis waarvan wij ondernemerschap 
hebben gemeten, is competenties. Kenmerken die daarbij horen zijn 
vakmanschap, investeren in zichzelf en zelfbeeld.

Het overzicht toont diverse onderwerpen die betrekking hebben op 
competenties en geeft daarbij de ontwikkeling weer ten opzichte van 
2012. Een aantal daarvan lichten wij toe.

 
 
 
Hoe de grafiek te lezen? + betekent een positieve ontwikkeling in relatie 
tot het ondernemerschap.

Zelfbeeld 
De twee stellingen die zijn voorgelegd hebben betrekking op het 
zelfbeeld van de respondent. Wanneer wij deze vergelijken met de 
respons van 2012 dan zien wij in het huidige onderzoek een hogere 
score. Er lijkt meer vertrouwen te zijn in het eigen kunnen, hetgeen een 
positieve score oplevert.

Vakmanschap 
Het aantal maal dat een opdracht is verlengd en de duur van de 
verlenging houden in ons model verband met het vakmanschap van 
de respondent. Ook op deze twee aspecten zien wij een positieve score 
op het ondernemerschap.. Opdrachten zijn vaker verlengd ten opzichte 
van 4 jaar geleden. De duur waarmee de opdracht wordt verlengd, is 
toegenomen.

Investeren in eigen ontwikkeling 
Vakbekwaamheid, kundigheid, meesterschap moeten worden 
onderhouden. Dit kan door het volgen van een opleiding, training of 
andere vorm van bijscholing. Ten opzichte van de onderzoeksresultaten 
van 2012 zien wij hier een aanzienlijke verschuiving. Het aantal  
respondenten dat een opleiding heeft gevolgd, is sterk gestegen. Wij 
kwalificeren dit als een positieve ontwikkeling. Wanneer wij kijken naar  
het soort opleiding dat is gevolgd, is dat met name vakinhoudelijk, 
verdieping van kennis binnen het huidige en binnen een nieuw 
vakgebied. 

Aantal dagen opleiding gevolgd
--

“Ik zie mijzelf als een echte ondernemer”
+

“Ik beschik over de juiste competenties om als ondernemer aan de slag te gaan”
+

Aantal gesprekken om opdracht te winnen
nihil

Bestede tijd aan social media
-

Aantal keer dat opdracht is verlengd
+

Connecties op LinkedIn
+

Opleiding gevolgd
++

Soort opleiding
++

Duur van opdrachtverlenging
+

Reden gebruik social media
+

Ontwikkeling competenties 2016 ten opzichte van 2012

Onderzoeksresultaten
Ondernemerschap  
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Een beduidend minder goede ontwikkeling in relatie tot 
ondernemerschap is de afname van het aantal dagen dat is besteed 
aan opleiding. Een verklaring hiervoor kan zijn dat kort en effectief 
professionaliseren (bijv. workshop van een aantal dagen) beter aansluit 
bij de op dat moment gewenste kennisuitbreiding en/of beter te 
combineren is met de interim-opdrachten die worden uitgevoerd. 

Social media 
Een van de redenen om in 2012 het ondernemerschap van interim 
managers te onderzoeken, was de opkomst van social media. Voor 
de interim manager als ondernemer enerzijds een kans (profilering, 
uitbreiding/onderhouden netwerk), anderzijds een bedreiging 
(concurrentie). In onze beleving is het gebruik van social media 
zeker een relevante ontwikkeling die niet los kan worden gezien van 
ondernemerschap. Hoe gaan de respondenten hiermee om?

De huidige meting laat zien dat het aantal connecties van de 
respondenten op LinkedIn is toegenomen. Van gemiddeld 382 in 2012 
naar 802 in 2016. Deze score zegt niet veel. Immers, de meeste mensen 
hebben momenteel meer connecties op LinkedIn dan 4 jaar geleden. De 
link naar het ondernemerschap wordt duidelijk wanneer we kijken naar 
de reden van het gebruik van social media. Twee elementen springen 
eruit: respondenten gebruiken social media als mogelijkheid om zichzelf 
te promoten en om meer te leren over potentiele opdrachtgevers. 
Daarnaast bieden social media mogelijkheden om opdrachten te 
verwerven, volgens de respondenten.

Pionieren
Pionieren is het tweede element waarop wij ondernemerschap hebben 
gemeten. Pionieren gaat over iemands grondhouding / attitude 
(risiconemend of defensief). Over verwachtingen (ziet hij of zij kansen 
en gaat hij of zij erop af). En over gedrag/actie (wat realiseert iemand 
daadwerkelijk).
 
Het overzicht hierna toont een aantal aspecten waarop pionieren is 
gemeten en geeft de ontwikkeling weer ten opzichte van 2012. Een 
aantal daarvan lichten wij toe. 
 

Hoe de grafiek te lezen? + betekent een positieve ontwikkeling in relatie 
tot het ondernemerschap. 

 
Attitude, grondhouding 
Regelmatig heeft een interim manager additionele, betaalde activiteiten 
naast zijn/haar opdracht. Denk aan een tweede opdracht of een eigen 
onderneming. In relatie tot ondernemerschap vinden wij dit een goede 
ontwikkeling, zie het als een vorm van risicospreiding, het houdt je ook 
scherp. De grafiek laat hier een positieve score zien, een versterking ten 
opzichte van 2012.

Wanneer wij kijken naar pensioenopbouw en verzekeringen tegen 
arbeidsongeschiktheid zien wij ook hier meer ondernemerschap, 
in de zin van meer risiconemen. Minder respondenten hebben een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Pensioenen worden 
minder vaak ondergebracht bij een verzekeraar, men regelt dit zelf, 
neemt eigen verantwoordelijkheid. Een eigenschap die bij ondernemers 
hoort.

Heeft additionele, betaalde activiteiten
+

Blijft zelfstandig bij aanbod vast dienstverband

Verwachting over de vraag naar interim management

Jaaromzet

Is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid
+

Tariefontwikkeling
+

Tijdsbesteding aan acquisitie

Tevredenheid over zelfstandig ondernemerschap
+

Bouwt pensioen op
+

Verwachte tijdsbesteding (dg/wk)
+

-

+

+

+ +

+

+

-

Ontwikkeling pionieren 2016 ten opzichte van 2012
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Verwachtingen, kansen zien en benutten 
De manier waarop een interim manager diverse marktontwikkelingen 
interpreteert, heeft in ons model een verband met de score op het 
ondernemerschap. De verwachtingen over de vraag naar interim 
management en de ontwikkeling van de tarieven zijn positiever dan in 
2012. Dit zien wij terug in de ondernemersscore in de grafiek. Hoewel in 
iets mindere mate is dezelfde ontwikkeling te zien in tijdsbesteding per 
week die de interim managers voor het komende halfjaar verwachten.

Wat realiseert iemand daadwerkelijk? Gedrag 
De jaaromzet, een harde factor die het succes van een ondernemer 
bepaalt. Ten opzichte van de meting in 2012 is de jaaromzet van de 
respondenten in beperkte mate toegenomen. Een kleine + voor het 
ondernemerschap. 

Bestede tijd aan acquisitie is ook een factor die van invloed is op het 
ondernemerschap. Hier zien wij een minder goede ontwikkeling. Er 
is ten opzichte van 2012 minder tijd besteed aan het verwerven van 
opdrachten. Dit vinden wij geen goede ontwikkeling. Het onderhouden 
van het netwerk, ook in goede tijden met veel werk, is van belang om 
ook in de toekomst aan opdrachten te komen.

De tevredenheid over het zelfstandig ondernemerschap is gedurende de 
onderzoeken constant en in de afgelopen 4 jaar iets toegenomen. 

Tot slot: welke keuze maakt de zelfstandige interim manager wanneer 
hem/haar een vast dienstverband wordt aangeboden? Hier zien wij 
een negatieve ontwikkeling. Meer respondenten kiezen voor een vast 
dienstverband dan in 2012 het geval was. 

Ondernemerschap naar sector
 

Competenties

Financiële dienstverlening Overheid Zorg Industrie - diensten - retail Utilities - telecom - OV
2016 70,1 70,4 66,1 70,6 70,8

2012 71,6 69,4 65,1 67,8 67,8

verschil 2,0% 1,4% 1,5% 4,1% 4,5% 

De sector die opvalt is de FD. Dit is de enige sector waar de score op competenties is gedaald ten opzichte van 2012. Met name de sectoren IDR en 
UT&O hebben een sprong gemaakt waar het gaat om competenties (lees: respondenten uit deze sector scoren het hoogste op competenties ten 
opzichte van der andere sectoren). Ten aanzien van competenties scoren respondenten die in de zorgsector werkzaam zijn het laagst.

 
Pionieren

Financiële dienstverlening Overheid Zorg Industrie - diensten - retail Utilities - telecom - OV
2016 57,5 58,4 55,5 57,4 56,5

2012 56,7 51,3 52,8 53,6 52,4

verschil 1,4% 13,9% 5,1% 7,2% 7,9% 

In alle sectoren is de score op pionieren toegenomen. Met name bij respondenten uit de overheid zien wij dat een inhaalslag gemaakt is. Waar zij in 
2012 het minst scoorden op pionieren, laten zij nu de hoogste score zien in vergelijking met de andere sectoren. Ook in de sectoren IDR en UT&O is het 
pionieren flink toegenomen. De zorgsector is ook hier de sector die op dit element het laagst scoort. 

Conclusie
Op basis van de huidige onderzoeksresultaten en die uit 2012 kunnen we stellen dat zelfstandige interim managers betere ondernemers zijn geworden. 
Dit geldt zowel voor competenties als voor pionieren. Bij competenties zien wij een toename met een factor 2,1.  Bij pionieren zien wij een toename met 
een factor 7,6. 
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Interim Index 5 (nov. 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 (mei 2011): 
Werk maakt gelukkig, 
de interim manager als 
ondernemer 
Onderzoek onder interim managers 
Het zelfstandig ondernemerschap is de 
jonge generatie interim managers op het lijf 
geschreven. De oudere generatie worstelt 
daarentegen met het bestaan als zzp'er. Jonge 
interim managers werken vaker in opdracht, 
maken veelvuldig gebruik van sociale media, 
hebben meer nevenactiviteiten en investeren 
in hun loopbaanontwikkeling. Deze optelsom 
leidt tot een grotere tevredenheid over het 
bestaan als zelfstandig ondernemer. Het 
tegendeel geldt voor oudere interim managers. 
Naarmate de leeftijd stijgt, volgen zij minder 
vaak een opleiding en staat deze ook minder in 
relatie tot hun vakgebied. Met als resultaat dat 
hun concurrentiepositie verzwakt en een vast 
dienstverband als enige mogelijkheid overblijft.

Eind 2008 is Schaekel & Partners, toen nog 
onder de naam Atos Interim Management, 
gestart met het Interim Index onderzoek. 
Aanleiding was destijds de economische 
crisis en de gevolgen hiervan voor de 
arbeidsmarkt, meer specifiek voor de 
markt voor flexibele arbeid. Wat zijn de 
verwachtingen voor het segment van 
hoogwaardige flexibele arbeid: de interim 
manager. Zal er extra vraag ontstaan naar de 
klassieke interim manager om orde op zaken 
te stellen bij het groeiend aantal bedrijven 
en instellingen dat in de problemen komt? 
Vragen die wij graag beantwoord wilden 
zien. 

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

Interim Index 1 (dec. 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 (apr. 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 (nov. 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 (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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Interim Index 11  
(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 12 (mei 2015): 
De interim manager is 
terug en blijft voorlopig nog 
wel even 
De kansen op arbeidsmarkt voor 
hoogopgeleide interim managers nemen toe, 
zo blijkt uit het 12e Interim Index onderzoek. 
De trends die zich in 2014 al voorzichtig 
openbaarden, zetten nu opmerkelijk sterk door. 
Het aantal interim managers in opdracht stijgt, 
de verwachtingen over de vraag naar interim 
management zijn positief en opdrachten duren 
langer. Driekwart van de respondenten is in 
opdracht ten tijde van het onderzoek. Niet 
eerder was dit aantal zo groot.

Naast kansen en bewegingen in de markt, 
ontstaat een andere vorm van honorering. 
Beloning naar resultaat wint terrein ten opzichte 
van beloning via een vast uurtarief. Daarnaast 
lijken combinaties van betaald werk zich door te 
zetten. Twee derde van de respondenten heeft 
naast zijn of haar interim-opdracht nog andere, 
betaalde activiteiten. Bijvoorbeeld een tweede 
interim-opdracht, een bestuursfunctie of een 
andere onderneming. Ook de ontwikkeling van 
de ‘hybride’ manager -de ene keer actief als 
zelfstandige, de andere keer in loondienst- zal 
naar verwachting toenemen.

Interim Index 7 (nov. 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 (mei 2012): 
Vakmanschap is niet ge-
noeg 
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 (nov. 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  
(juni 2013): Vaste en 
tijdelijke arbeidsmarkt 
groeien naar elkaar toe 
Onderzoek onder interim managers 
De duur van een gemiddelde interim opdracht 
wordt steeds langer, zo blijkt uit deze 10e editie 
van de Interim Index. De gemiddelde lengte 
van een interim opdracht is nu meer dan 
een jaar. Waar een interim-opdracht in 2010 
nog gemiddeld 9,5 maand bedroeg, is deze 
nu gemiddeld 12,3 maanden. In 14% van de 
gevallen duren opdrachten zelfs langer dan 2 
jaar. Voor veel organisaties geldt dat nauwelijks 
nog goed zichtbaar is wie in- en extern is. 
Opdrachtgevers kiezen vaker voor de persoon, 
los van de constructie (tijdelijk of vast). Waar 
wij altijd de tweedeling zagen tussen vast en 
interim, ontstaat langzaam maar zeker een 
hybride vorm van beide. Het geeft individuen en 
organisaties grote kansen en meer flexibiliteit, 
maar het adequaat omgaan met deze trend, is 
een zoektocht voor beide.  

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

 



Over Schaekel & Partners

Meer informatie:
www.schaekel.nl

De beste mensen worden gevonden

Bedrijven en organisaties die de ambitie 
hebben de beste mensen aan te trekken, 
werken met Schaekel & Partners. In onze visie 
wordt de beste kandidaat voor een positie 
namelijk gevonden, deze meldt zich niet vanzelf. 
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 
zwaardere management- en directiefuncties in 
ICT en Operations.  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 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 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.”


