
Overheidblijft te gemakkelijk
dure interimmers inhuren
Drie op vijf zzp’ers verwachten volgend jaar stijging vande vraag, toont onderzoek

RikWinkel
Amsterdam

De overheid haalt veel te gemakkelijk
dure interim-managers in huis voor
functies waar zemet ietsmeer geduld
en creativiteit best vaste krachten voor
kan krijgen. Dat stelt Piet Hein de Son-
naville, partner bij wervings- en bemid-
delingsbureau Schaekel & Partners, op
basisvanonderzoeknaardemarktvoor
interim-management.

‘Ze zijn de gevangene van hun eigen
systeemgeworden’, zegt De Sonnaville.
‘Doorbij eenvacaturemeteeneentijde-
lijkemanagervanbuitenaantetrekken,
wordthetooksteedsmoeilijkerommen-
sentevindendienoginvastedienstwil-
len komen. Je bent gek als je niet voor
jezelf begint en jemeteen terug laat in-
hurenals zzp’er.’
Gemakzucht en gebrek aan creativi-

teit en slagvaardigheid zijn volgens De
Sonnaville de belangrijkste oorzaken.

‘Recent liep een sollicitatie stuk op een
verschil van€200permaand, terwijl die
functie vervolgens voor €1000 per dag
wordt ingevulddoor een interimmer.’

Eenwoordvoerder vanhetministerie
van Binnenlandse Zaken, dat over het
personeelsbeleid van de overheid gaat,
zegt in een reactiedat dit ‘kan zijn voor-
gekomen,maar onsniet bekend is’.
Het Rijk probeert bij vertrek, ziekte

of zwangerschap bij voorkeur iemand
in vaste dienst of uit de flexibele over-
heidspools in te zetten. ‘Alleen als dat
nietkan, iseeninterim-managervanbui-
ten een optie, voor urgente takenwaar-

voorcontinuïteit isgeboden.’Binnendit
rijksbredeprincipekanelkeorganisatie
haar eigenafwegingenmaken.
De uitgaven van de departementen

en hun uitvoerende diensten voor inte-
rim-managementstegenvan€42mlnin
2020 tot €68mln in 2021, aldus de jaar-
rapportagesbedrijfsvoeringvanhetRijk.
Binnenlandse Zaken neemt daar bijna
een kwart van voor zijn rekening. In to-
taal ging er vorig jaar €2,3mrd naar ex-
terne inhuur, oftewel 13,4% van de to-
tale personeelsuitgaven. De norm van
10%wordt al jaren niet gehaald. Bij de
gemeentenging vorig jaar 16,5% vande
personeelsuitgavennaarexterneinhuur,
een procentpuntmeer dan in 2020, zo
staat in de Personeelsmonitor A&O
FondsGemeenten.

DejaarlijkseindexvanSchaekel&Part-
ners laat een ongekende hoogconjunc-
tuur zien in de overheidsmarkt voor ex-
terne managers. Ruim negen van de
tienmanagerswarendeafgelopentwee

maanden ‘inopdracht’,de tarievenblij-
ven stijgen enhet einde lijkt nogniet in
zicht.Bijnadrieopdevijfverwachtenvol-
gend jaar een stijging vande vraag.
Volgens De Sonnaville is het onder-

zoek, waaraan 320 interim-managers,
met gemiddeld elf jaar ervaring als
zelfstandig ondernemer, hebbenmee-
gedaan, representatief voordemarkt.
Kritiek uit deze hoek op het perso-

neelsbeleidvandeoverheidisopmerke-
lijk, omdat het bureau kandidaten aan-
draagtvoorzwaarderemanagement-en
directieposities bij ondermeer de over-
heidendusnetzogoedgeldverdientaan
de plaatsing van tijdelijke als van vaste
managers.

‘Ik zeg dit dan ook als onderzoeker’,
aldusDeSonnaville. ‘Erwerdbijdeover-
heid altijd nagedacht over efficiency,
maar ik ben steeds somberder over de
bedrijfsvoering.’
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