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Markt interimmerskrimpt, alleenoverheidbiedt soelaas
RikWinkel
DenHaag

Hoogopgeleide zelfstandigendie
voordeoverheidwerken, zitten
ondankscoronaeneconomische
krimpvoorlopignoggebeiteld.
Terwijl veelbedrijvenbezuinigen
opde inhuur van tijdelijkemede-
werkers, kunnenzebij deover-
heidnogvolop terecht.

‘Alsdemarktverschraaltenruimte
biedtvoorander inkoopbeleid,zou
marktmeesterschap zichmoeten
manifesteren. Scherper, korter en
andere inkoopvoorwaarden.Deze
trendzienwijniet terugbijdeover-
heid’, zegtPietHeindeSonnaville,
partnerbijSchaekel&Partners,een
bureaudatbemiddeltvoorzzp’ers
inhet hogere segment.

Volgenseenruweschattinggaat
hetomeenmarktvan€10mrd.Het
Rijkenandereoverhedenzijngoed
voor ongeveer eenkwart daarvan.
Hoewel tot dusverminder dra-

matischdan tijdensdekredietcri-
sis in 2008, is op de arbeidsmarkt
voorhoogopgeleideinterim-mana-
gersenandereprofessionalsspra-
ke van een duidelijke omslag. Dat
blijkt uit een jaarlijkse peiling on-
derenkelehonderdeninterim-ma-
nagers.Er zijn voorheteerst sinds
2014 minder managers met een
klus onder handen dan het jaar
daarvoor, namelijk 74%. In 2019
was 82% ‘in opdracht’. Dat bete-
kent dat er meer tijd opgaat aan
acquisitie. De Sonnaville merkt
dat ook aan de vele verzoeken om
kopjes koffie tedrinken.
Voor het eerst verwachten ook

meer zelfstandigen dat de vraag

eerderzaldalendanstijgen:34%te-
gen26%.Hoewel een ruimemeer-
derheid de tarieven het komende
halfjaarnietzietveranderen,denkt
nueenopdevijfdatdeverdiensten
wel zullen dalen. Tussen 2016 en
2020 lag dat percentage constant
onder de 10. Voor het eerst in zes
jaar overtreft het aantal pessimis-
tenookhetaantal interimmersdat
nogwelruimtezietvoor tariefsver-
hoging.

Deovergangvaneenvraag-naar
eenaanbodmarkt lijktechtervoor-
bij te gaan aan de overheid en de
nutsbedrijven. Daar is de leeg-
loop nog steedsminder dan 20%
en ligt de gemiddelde duur van
een opdracht hoger, soms meer
dan twee jaar. Vergelekenmet de
financiëlesector, industrie,andere
diensten,detailhandel,nutsbedrij-
ven, telecom en openbaar vervoer

zijnzzp’ersbijdeoverheid(eninde
zorg)ookduidelijkoptimistischer
gestemd over de vraag naar hun
diensten indenabije toekomst.
Dat er in DenHaag nog steeds

veel interim-werk is, ligtmedeaan
hetfeitdatdeoverheidvaakmetzo-
genaamde‘mantels’werkt.Hetmi-
nisterie van Infrastructuur enMi-
lieu sluit rijksbreed langlopende
contractenmetvoorkeursleveran-
ciers van interim-managers.Maar
De Sonnaville vindt die verklaring
tegemakkelijk. ‘Hetontbreektaan
goedkoopmanschap.’
Een woordvoerder van hetmi-

nisterie van Binnenlandse Zaken
zegt in een reactie dat het Rijk be-
staandecontractenookincorona-
tijdzoveelmogelijk instandhoudt
entariefafsprakenlaatdoorlopen.
‘Bij nieuwe aanbestedingenwor-
denmarktconforme tarieven ge-

hanteerd.’ De Sonnaville voorziet
dat de overheidsmarkt na verloop
van tijd inderdaad onderuit zal
gaan, omdat de bezuinigingsdrift
onherroepelijkzal toeslaan.Nade
kredietcrisiswasdatookhetgeval.

Eenandereparallelmetdieperi-
ode isde verwachtingdatde vraag
naar verander- en crisismanagers
harderzalstijgendandevraagnaar
overbruggings-enprojectmanage-
ment. De pandemie heeft tot dus-
ver slechts op beperkte schaal ge-
leid tot wijziging van opdrachten,
maar opvallend genoeg houden
vooral oudere interim-managers
rekening met een omzetdaling.
De zelfstandige managers pein-
zen er niet over hun tarief te verla-
gen omdat ze thuiswerkendmin-
der kosten zoudenmaken. Alleen
eenkleinegroep jongerenzoudat
reëel vinden.
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