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Interim-klussen
noodgedwongen
naar parttime
zelfstandigen
Rik Winkel
Amsterdam

Om het hoofd te bieden aan groeiende personeelstekorten huren
opdrachtgevers steeds vaker parttime zelfstandigen in, vooral voor
functies waarnaar meer vraag is
dan aanbod. Dat signaleert bureau Schaekel & Partners, dat bemiddelt voor interimmers in management- en directieposities in
de ICT en operationele rollen.
‘Er is simpelweg geen fulltimecapaciteit op de markt beschikbaar. Er wordt wel vijf dagen per
week gevraagd, maar zzp’ers zijn
maar twee of drie dagen beschikbaar’, stelt Piet Hein de Sonnaville,
partner bij het bedrijf. Door ze onder die voorwaarden toch in te zetten blijft de krapte beter beheersbaar. Niet elke positie leent zich
ervoor, maar volgens hem kun je
wel van een trend spreken.
Uit cijfers van het CBS bleek vorige week dat de personeelstekorten tot ongekende hoogte zijn gestegen. Er zijn meer vacatures dan
werklozen en met 39 openstaande
vacatures per duizend banen is de
vacaturegraad hoger dan ooit.
De Sonnaville ziet in de praktijk
dat nogal wat vacatures dan maar
worden ingevuld door interim-managers. ‘Niets nieuws onder zon.’
Uit een peiling die het bedrijf eind
vorig jaar deed, bleek nog dat de

Veel vacatures
waarvoor niemand te
vinden is, worden dan
maar ingevuld met
interim-managers
markt juist opdroogde, behalve bij
de overheid. Voor het eerst sinds
2014 waren er minder interimmanagers met een klus onder handen dan het jaar ervoor. Het gaat
om een markt waarin naar schatting €10 mrd omgaat. Het Rijk
en andere overheden nemen een
kwart daarvan voor hun rekening.
Volgens De Sonnaville pakt de
gekozen oplossing om de functie dan maar parttime in te vullen
vaak verrassend goed uit. Door korter te vergaderen, meer oplossingsen actiegericht te werken en meer
online te doen, kan de opdracht
efﬁciënter worden ingevuld. Daardoor zouden de kosten van een externe kracht dalen tot het niveau
van een vaste werknemer die voltijds werkt.
De Sonnaville heeft het gevoel
dat de uurtarieven van zelfstandigen ook licht stijgen, maar beschikt nog niet over gegevens om
dat te staven. Schaekel & Partners
peilt de stemming op de markt elk
najaar.
De parttime-inzet wordt vaak
geïnitieerd door de zzp’er zelf, aldus De Sonnaville. Met twee deeltijdopdrachten tegelijk verkleint
die immers het risico op leegloop.
Hij ziet geen verband met de — inmiddels weer uitgestelde — scherpere naleving van de wet-DBA, die
schijnzelfstandigheid moet tegengaan.
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