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Interim-klussen
noodgedwongen
naarparttime
zelfstandigen

RikWinkel
Amsterdam

Omhethoofdtebiedenaangroei-
ende personeelstekorten huren
opdrachtgevers steeds vakerpart-
time zelfstandigen in, vooral voor
functies waarnaar meer vraag is
dan aanbod. Dat signaleert bu-
reau Schaekel & Partners, dat be-
middelt voor interimmers inma-
nagement- en directieposities in
de ICT enoperationele rollen.

‘Er is simpelweg geen fulltime-
capaciteit op de markt beschik-
baar. Er wordt wel vijf dagen per
week gevraagd,maar zzp’ers zijn
maar twee of drie dagen beschik-
baar’, steltPietHeindeSonnaville,
partnerbijhetbedrijf.Doorzeon-
derdievoorwaardentoch intezet-
ten blijft de krapte beter beheers-
baar. Niet elke positie leent zich
ervoor, maar volgens hem kun je
wel van een trend spreken.

Uit cijfers vanhetCBSbleekvo-
rigeweekdat depersoneelstekor-
ten tot ongekende hoogte zijn ge-
stegen.Erzijnmeervacaturesdan
werklozenenmet39openstaande
vacaturesperduizendbanenisde
vacaturegraadhoger danooit.

DeSonnavilleziet indepraktijk
dat nogalwat vacatures danmaar
wordeningevulddoor interim-ma-
nagers. ‘Niets nieuws onder zon.’
Uiteenpeilingdiehetbedrijf eind
vorig jaar deed, bleek nog dat de

markt juistopdroogde,behalvebij
de overheid. Voor het eerst sinds
2014 waren er minder interim-
managersmeteenklusonderhan-
den dan het jaar ervoor. Het gaat
om eenmarkt waarin naar schat-
ting €10 mrd omgaat. Het Rijk
en andere overheden nemen een
kwartdaarvanvoorhunrekening.
Volgens De Sonnaville pakt de

gekozen oplossing om de func-
tie danmaar parttime in te vullen
vaakverrassendgoeduit.Doorkor-
ter tevergaderen,meeroplossings-
enactiegericht tewerkenenmeer
online te doen, kan de opdracht
efficiënterwordeningevuld.Daar-
doorzoudendekostenvaneenex-
terne kracht dalen tot het niveau
van een vaste werknemer die vol-
tijdswerkt.
De Sonnaville heeft het gevoel

dat de uurtarieven van zelfstan-
digen ook licht stijgen,maar be-
schikt nog niet over gegevens om
dat te staven. Schaekel & Partners
peiltdestemmingopdemarktelk
najaar.
De parttime-inzet wordt vaak

geïnitieerd door de zzp’er zelf, al-
dusDe Sonnaville.Met twee deel-
tijdopdrachten tegelijk verkleint
die immershet risicoop leegloop.
Hij zietgeenverbandmetde—in-
middelsweeruitgestelde—scher-
perenalevingvandewet-DBA,die
schijnzelfstandigheidmoet tegen-
gaan.

Veel vacatures
waarvoor niemand te
vinden is, worden dan
maar ingevuld met
interim-managers
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