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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 onder meer het zelfstandig 
ondernemerschap van de respondenten. 
Vanaf 2008 voeren wij dit onderzoek 
periodiek uit onder hoogopgeleiden die 
actief zijn in tijdelijke management- en 
directieposities. Dit doen wij met Nyenrode 
en TNO.

Welke verwachtingen leven er in de markt 
voor tijdelijk management? Hoe zal de vraag 
zich ontwikkelen en welke functies vullen 
interim managers in? Zijn er opvallende 
ontwikkelingen in de verschillende sectoren? 
Welke kanalen zijn succesvol voor het verkrijgen 
van opdrachten? Wat is de gemiddelde 
opdrachtduur van een interim opdracht? In 
hoeverre krijgen interim managers in hun 
opdracht te maken met duurzaamheid en social 
return? En, wat is de motivatie om voor het 
zelfstandig ondernemerschap te kiezen? Dit is 
een willekeurige selectie uit de vragen die wij 
aan de respondenten hebben voorgelegd. In 
dit onderzoeksrapport komen de belangrijkste 
resultaten aan bod.

Thema: 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 de meting hebben wij 
dezelfde vragenset gebruikt als in het 8e Interim 
Index onderzoek (2012-vakmanschap is niet 
genoeg). Welke ontwikkelingen zien wij ten 
opzichte van 4 jaar geleden? U leest het in het 
onderzoeksrapport dat in het najaar van 2016 
verschijnt en geheel aan dit thema is gewijd.

Onderzoeksperiode
Dit rapport bevat de resultaten van het 
dertiende Interim Index onderzoek dat in april/
mei 2016 heeft plaatsgevonden. 

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 niet in de laatste plaats uit 
naar de respondenten voor het delen van hun 
inzichten en ervaringen. Sinds 2008 kunnen 
wij rekenen op een vaste kern deelnemers, 
aangevuld met nieuwe relaties. Mede dankzij 
hen zijn in de loop van de tijd diverse trends 
en ontwikkelingen aan te wijzen in de interim 
management markt.
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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 

jongeren (35-44 jaar) geven dit aan.  

Het 13e Interim Index onderzoek is een feit. 

Wij vroegen ons af of er na 12 onderzoeken 

nog wel 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 dat 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.

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 en dat verheugt ons. 
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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 
 
Zelfstandig of hybride 

Het totaal aantal respondenten bedraagt 457. 

 

10% van de responsgroep schaart zichzelf onder de noemer ‘hybride’:  

de ene keer actief als zelfstandige, de andere keer in loondienst. Soms 

ook tegelijkertijd. De overige respondenten zijn actief als zelfstandige 

(interim manager). 

De respondenten zijn gemiddeld 10 jaar actief als zelfstandig 

ondernemer.

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%. 

 

 

Op of onder niveau?
37% van de respondenten geeft aan een functie onder zijn niveau te 

vervullen. 73% is actief in een rol op zijn niveau. Geen enkele respondent 

geeft aan een positie te hebben boven zijn niveau.

 

Welke functies vervullen de respondenten? 

Onderzoeksresultaten
Interim Index 13  

In opdracht ¾ja     ¾nee

Financiële dienstverlening

 
Industrie, diensten, retail

 
Overheid

 
Utilities, telecom, ov

 
Zorg

64%

70%

83%

74 %

66%

36 %

30 %

17 %

26%

34 %













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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Ontwikkeling van de vraag

Wat verwachten de respondenten over de ontwikkeling van de 

vraag naar interim management voor het komende halfjaar in het 

marktsegment waarin zij het meest actief zijn?

De stijgende trend, ingezet in 2014, van het aantal interim managers dat 

een stijging van de vraag verwacht, zet in dit onderzoek verder door.  

Hoewel iets minder sterk dan vorig jaar.

 
Naar sector
Respondenten uit de sector IDR hebben de meest positieve 

verwachtingen, 47% van hen verwacht een toename van de vraag. 

Ook de overheid valt op. De positieve vraagverwachting uit eerdere 

onderzoeken zet sterker dan voorheen door. 43% van de respondenten 

verwacht een stijging van de vraag (een jaar geleden 34%). 

Ontwikkeling van de vraag naar drie onderscheiden rollen
Wij onderscheiden in de Interim Index onderzoeken drie rollen die een 

interim manager kan invullen:

�� Leider van een project of programma, de interim manager wordt 

daarmee tijdelijk toegevoegd aan een organisatie (project-/

programmamanagement).

�� Tijdelijke invulling van een vacante positie tot de komst van een 

(nieuwe) permanente bezetting (overbruggingsmanagement).

�� De rol van change- of crisismanager.

 
Wat zijn de verwachtingen over de verandering in de vraag naar 
deze drie rollen voor het komende halfjaar in het marktsegment 
waarin de respondenten actief zijn?
 

Project- en programmamanagement 

Bij deze rol zien wij dat de positieve trend van de afgelopen jaren doorzet, 

hoewel in lichtere mate. 58% verwacht dat de vraag naar project- en 

programmamanagers gaat toenemen. 12% verwacht een afname van de 

vraag. 

31% 
Project-/ 
programmamanager

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Mei 2012 November 2012

—  Respondenten die een 
 stijging verwachten

—  Respondenten die een 
 daling verwachten

Mei 2013 Mei 2014 Mei 2015 Mei 2016

Ontwikkeling van de vraag

0 20 40 60 80 100

 Daling van de vraag  Nihil  Stijging van de vraag

FD

IDR

Overheid

UT&O

Zorg

In opdracht via een bureau
36% van de respondenten geeft aan in de huidige of meest recente 

opdracht via een bureau te werken. Met name respondenten uit de 

sector UT&O geven dit aan (45%). Respondenten uit de FD geven het 

minst aan de huidige opdracht via een bureau uit te voeren (32%).

Omvang organisatie
Hoe groot zijn de organisaties waar de respondenten actief zijn? 

35% van de responsgroep voert een opdracht uit bij een organisatie 

met meer dan 2.000 medewerkers. 31% is actief bij een organisatie met 

minder dan 250 medewerkers. Het overige deel is verspreid over de 

categorieën daartussen met een zwaartepunt bij organisaties met 250-

500 medewerkers.
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De sector UT&O is hierin zeer uitgesproken (65% verwacht een stijging 

van de vraag, tegenover 9% van de respondenten die een daling 

verwacht). Een vergelijkbaar beeld zien we in de sector IDR. 

Respondenten uit de sector FD zijn minder positief. De sector scoort 

het laagst op de positieve respons (46%) en laat tegelijkertijd een 

bovengemiddelde score zien (23%) op afname van de vraag. Bij de 

respondenten uit de zorgsector zien we, in iets mindere mate, dezelfde 

ontwikkeling. 

Overbruggingsmanagement 

De verwachte vraag naar overbruggingsmanagers is nagenoeg gelijk 

aan die van een jaar geleden. 28% verwacht een stijging tegenover 19% 

van de respondenten die een daling verwacht. 

De meerderheid (53%) verwacht dat de vraag gelijk blijft.  

De overheid telt ten opzichte van de andere sectoren het hoogste 

aantal respondenten dat een toename van de vraag naar 

overbruggingsmanagement verwacht, namelijk 35%. 

Change- en crisismanagement 

Hier zien wij een redelijk stabiele score gedurende de afgelopen 

onderzoeken. 43% van de respondenten verwacht een toename van de 

vraag tegenover 19% die een afname verwacht. 

In de zorgsector wijken de scores het meest af van het gemiddelde. 54% 

verwacht een stijging van de vraag naar change- en crisismanagers, 

tegenover 10% die een afname verwacht.

Acquisitie

Wij onderscheiden in dit onderzoek de volgende kanalen voor het 
acquireren van opdrachten. 

�� Persoonlijk netwerk: rechtstreeks, zonder tussenkomst van een 
intermediair. Persoonlijk contact, offline, face-to-face.

�� Social media/online: LinkedIn, Facebook, Twitter et cetera.

�� Intermediair: interim management bureau, detacheringsbureau, 
consultancy bureau.

�� Marktplaats: online databanken waarin opdrachtgevers 
zelfstandig interim managers zoeken en interim managers zich 
inschrijven op openstaande opdrachten. Hieronder vallen ook 
inhuurdesks van bedrijven.

�� Payroller: bedrijven die de verloning van externen overnemen.

Welke kanalen gebruiken interim managers om een opdracht te 
verwerven?

 

71 % 3 % 22 % 4 %

Persoonlijk 
netwerk

Social  
media/online

Intermediair Marktplaats
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*In 2015 is deze vraag niet opgenomen in de vragenlijst
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Social media

Wij stelden de respondenten een aantal vragen over het gebruik van 

social media. 

Aantal connecties op LinkedIn

Gemiddeld hebben de respondenten 802 relaties op LinkedIn.

Tijdsbesteding aan social media in de afgelopen week

 
Reden van gebruik van social media

Social media bieden goede mogelijkheden om opdrachten te verwerven: 

21%

Social media bieden de mogelijkheid om meer te leren over toekomstige 

opdrachtgevers: 26%

Social media bieden de mogelijkheid om mijzelf te ‘promoten’: 27%

Social media worden opgehemeld: ik ervaar geen toevoegde waarde: 11%

Ik gebruik geen social media om opdrachten te verwerven: 12%

Hoeveel gesprekken vinden er plaats voordat de opdracht aan een 
interim manager wordt gegund?
Het merendeel (51%) van de respondenten geeft aan dat er 2 gesprekken 

worden gevoerd met een potentiele opdrachtgever voordat de opdracht 

een feit is. Bij 19% van de respondenten is dit na 1 gesprek het geval en 

bij 18% van de respondenten na 3 gesprekken. 11% van de respondenten 

geeft aan meer dan 3 gesprekken te voeren.

Gemiddeld vinden er 2,2 gesprekken plaats.

Hoe lang is de periode na het afronden van een opdracht totdat een 
nieuwe opdracht is verworven?
Het duurt gemiddeld 8,4 weken totdat een nieuwe opdracht is verworven. 

33% van de respondenten geeft aan binnen 4 weken een nieuwe 

opdracht te hebben gevonden. Bij 21% van de responsgroep is deze tus-

senperiode 5-8 weken. Ook zijn er respondenten waarbij het langer dan 

16 weken duurt voordat zij weer aan de slag gaan, 13% geeft dit aan. De 

reponsgroep uit de zorgsector scoort hier (> 16 wkn.) het hoogst met 17%.

Sector 2016 2012 

Financiële dienstverlening 2,5 uur 6,8 uur

Industrie - diensten - retail 3,8 uur 8,6 uur

Overheid 3 uur 5,1 uur

Utilities - telecom - OV 2,5 uur 4,6 uur

Zorg 4,6 uur 6,8 uur

Gemiddeld hebben de respondenten het afgelopen halfjaar 3,3 uur per 
week aan acquisitie besteed. Het verschil met 2012 is opmerkelijk.

846 
Financiële dienstverlening

777 
Industrie - diensten - retail

796 
Overheid

988 
Utilities - telecom - OV

625 
Zorg

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||
||||||
|||||
||||||
|||||||

|||||||||||

2,2 uur 
Financiële  
dienstverlening

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||
||||||
|||||
||||||
|||||||

|||||||||||

1,9 uur  
Industrie - diensten  
- retail

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1,8 uur 
Overheid

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||
||||||
|||||
||||||
|||||||

|||||||||||

2,4 uur 
Utilities - telecom  
- OV

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||
||||||
|||||
||||||
|||||||

|||||||||||

1,9 uur  
Zorg

De respondenten besteedden gemiddeld bijna 2 uur per week aan social media.

Hoeveel tijd hebben de respondenten het afgelopen halfjaar per 
week aan acquisitie besteed?
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Vergoedingen
 
Persoonlijke omzet
Wij vroegen de respondenten naar hun persoonlijke omzet in 2015. Hieronder verstaan wij uren/dagen x tarief exclusief BTW.

De gemiddelde omzet in 2015 van de responsgroep bedraagt € 122.280,-

De respondenten uit de sector FD scoren hier het hoogst. De groep uit de zorgsector het laagst.

Uurtarief
Het gemiddelde uurtarief van de totale responsgroep bedraagt € 123,-. Wat opvalt is dat de tarieven in de sectoren uiteenlopen.

Het laagste tarief, € 99,-, is gemeten in de sector UT&O. In de sectoren IDR en FD worden de hoogste tarieven gemeten van € 133,- en resp. € 131,-.

Tariefontwikkeling, verwachtingen voor het komende halfjaar
Een vierde van de respondenten verwacht een tariefstijging tussen de 

5 en 20%. De meerderheid van de responsgroep (65%) verwacht dat 

de tarieven nagenoeg gelijk zullen blijven. 10% van de respondenten 

ten slotte verwacht een tariefdaling. In het onderzoek van een jaar 

geleden zagen wij eenzelfde ontwikkeling. 

Naar sector 

In de sectoren waar de hoogste uurtarieven zijn gemeten, de FD 

en IDR, verwachten de meeste respondenten een tariefdaling 

ten opzichte van de andere sectoren. Ook: daar waar het laagste 

uurtarief is gemeten (UT&O), wordt meer dan in andere sectoren een 

tariefstijging verwacht.

 

Wijze van vergoeding 
In de vorige onderzoeken zagen wij een kanteling in de beloningsstructuren: een verschuiving van vaste uurtarieven naar vergoeding op basis van een 

combinatie van een vast uurtarief en een resultaatfee.

In het huidige onderzoek zien wij echter een lichte stijging in het gebruik van vaste uurtarieven.
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Inzet
 

De gemiddelde tijdsbesteding per week blijkt in alle onderzoeken 

constant, ook in het huidige onderzoek. De respondenten besteden 

gemiddeld 3,9 dagen per week aan hun opdracht..

Verwachte inzet
De respondenten verwachten voor het komende halfjaar een inzet 

van gemiddeld 3,7 dagen per week. Wat uit eerdere onderzoeken blijkt, 

zien wij ook hier: de verwachte tijdsbesteding is altijd lager dan de 

uiteindelijke tijdsbesteding per week.

Opdrachtduur
 

De stijgende lijn die sinds 2010 te zien is in de duur van een opdracht, 

wordt dit jaar onderbroken. Wij zien een heel lichte daling. De 

gemiddelde opdrachtduur in dit onderzoek bedraagt 12,5 maand.

De respondenten geven aan dat hun huidige opdracht gemiddeld 1,4 

keer is verlengd. 

De laatste verlenging bedroeg gemiddeld 3,2 maanden. 

Opleiding
 

Gemiddeld 66% van de responsgroep heeft het afgelopen halfjaar een 

opleiding gevolgd. 

Dit is een stijging van 7% ten opzichte van een jaar geleden.

Naar sector 

De score in de sector UT&O is hier het hoogst met 69%. De responden-

ten uit de zorgsector geven het minst vaak aan een opleiding te hebben 

gevolgd (61%).

De respondenten die hebben aangegeven een opleiding te hebben 

gevolgd, hebben hier gemiddeld 12 dagen aan besteed.

Op welk gebied is opleiding gevolgd? 

Vakinhoudelijk: verdieping kennis binnen huidig vakgebied: 50%

Vakinhoudelijk: kennis opdoen in nieuw vakgebied: 21%

Persoonlijke vaardigheden/ontwikkeling: 24%

Overige opleiding: 5%

Zelfstandig ondernemerschap
 
Ingaan op een aanbod voor een vast dienstverband? 
Ook in dit onderzoek hebben wij de respondenten de vraag voorgelegd 

of zij een vast dienstverband overwegen wanneer zij een aanbod 

hiervoor krijgen.

De respons is gelijk verdeeld: 50% blijft zelfstandig, 50% neemt het 

aanbod voor een vaste dienstbetrekking in overweging.

Verschillen per sector
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Hebben interim managers naast hun opdracht nog additionele, 
betaalde activiteiten?
47% van de respondenten antwoordt bevestigend op deze 

vraag. De opwaartse trend die wij vanaf 2013 zagen, wordt in dit 

onderzoek doorbroken.

 

Welke additionele, betaalde activiteiten worden uitgevoerd? Een 

tweede interim opdracht (15%) en een andere onderneming (15%) 

worden met name genoemd. Een vaste baan naast de activiteiten 

als zelfstandig ondernemer komt het minst voor, 3% van de 

respondenten geeft dit aan. 

Naar sector 

In de zorgsector zien wij de meeste respondenten (59%) die 

aangeven additionele activiteiten te verrichten. 

Respondenten uit de sector IDR geven het minst aan extra 

activiteiten naast de interim opdracht uit te voeren, namelijk 42%.

 
Hoe tevreden is de interim manager met zijn bestaan als  
zelfstandige? 
Jaarlijks meten wij de tevredenheid van de respondenten over het bestaan als zelfstandige. Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten dit jaar 

hebben gegeven om hun tevredenheid weer te geven, is een 7,8. Wanneer wij kijken naar de vorige onderzoeken, blijft de factor tevredenheid stabiel.
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Wij hebben de antwoorden op deze vraag vergeleken met die uit het onderzoek van 2012, waar dezelfde vraag is gesteld.

 

De belangrijkste redenen om te kiezen voor het zelfstandige ondernemerschap zijn nagenoeg gelijk gebleven. Dit zijn: autonomie en vrijheid/flexibiliteit. 

Het een hangt met het ander samen.

 

Meer variëteit in werkzaamheden scoort ten opzichte van 2012 aanzienlijk hoger (van 8,8% naar 15%).  

Betere financiële beloning daarentegen is veel minder dan in 2012 genoemd als reden om voor het zelfstandig ondernemerschap te kiezen  

(van 16,1% naar 9%).

 

Maar weinig respondenten zijn noodgedwongen zelfstandig ondernemer geworden. ‘Het is toevallig dat ik zelfstandig ondernemer ben geworden’, 

wordt vaker genoemd dan in 2012 (van 3,1% naar 7%).

Inkomensdaling 

Zelfstandig ondernemers kunnen te maken krijgen met een daling van hun inkomsten door bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of de situatie op 

de arbeidsmarkt. Wij vroegen de respondenten of zij een inkomensdaling ervaren en zo ja, hoe zij deze compenseren.

 

87% van de respondenten geeft aan een inkomensdaling te ervaren (vergeliijk 2012: 76%). Hoe vangen zij deze op?  

44% geeft aan zijn opgebouwde vermogen aan te spreken. 27% ontwikkelt een of meerdere nevenactiviteiten. 12% past zijn uitgavenpatroon aan. ‘Ik 

stop als zelfstandige’ antwoordt 2% van de respondenten. 1% gaat iets totaal anders doen.

Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
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Duurzaamheid, social return en 
duurzame inzetbaarheid
 
Duurzaamheid 
Een thema dat onderdeel is geworden van ons dagelijkse handelen, 

is duurzaamheid. Althans, dat is onze veronderstelling. Komen interim 

managers dit thema tegen bij opdrachtgevers en hoe vertaalt dit zich 

naar de praktijk?

Op welke wijze laten interim managers duurzaamheid in de praktijk zien 

gedurende een interim opdracht?

Maakt gebruik van andere vervoersmiddelen dan de auto (OV, fiets, 

carpoolen): 12%

Rijdt in een elektrische/hybride auto: 8%

Rijdt in de auto volgens ‘het nieuwe rijden’: 16%

Plant afspraken zodanig dat aantal vervoersbewegingen minimaal is: 19%

Stimuleert anderen in werkomgeving m.b.t. duurzaamheid: 5%

Is alert op energieverbruik in de omgeving (verlichting, verwarming): 23%

Geen van bovenstaande: 12%

Staat duurzaamheid op de agenda van de opdrachtgevers van de 
respondenten?

Ja, stimuleert het verminderen van aantal vervoersbewegingen: 9%

Ja, stimuleert gebruik van alternatieven voor de auto: 13% 

(bijv. financiële bijdrage bij aankoop van een fiets of verstrekken OV-abon-

nement)

Ja, stimuleert een zuiniger, schoner rijgedrag: 7%

Ja, er zijn maatregelen gericht op verminderen van milieubelasting: 11% 
(bijv. aanpassingen in wagenpark)

Ja, betrekt medewerkers bij creëren van duurzaam fundament onder de 

organisatie zodat trots, vertrouwen en plezier in het werk tot uiting komt: 

17%

De maatregelen die worden genomen, zijn niet zichtbaar: 22%

Duurzaamheid staat niet op de agenda: 22% 

 

Speelt reisafstand een rol bij de afweging om een nieuwe opdracht 
aan te nemen?
Wij legden de respondenten 3 opties voor met daarbij de vraag welke 

het meest zwaar weegt bij het aangaan van een nieuwe opdracht.

De opdrachtinhoud weegt het meest zwaar voor 85% van de 

responsgroep. Vervolgens tarief, 11% van de respondenten geeft deze 

optie aan. Reisafstand wordt door 4% van de respondenten genoemd en 

is daarmee het minst doorslaggevend bij het aangaan van een nieuwe 

opdracht.

 

Social return
Het kabinet kiest voor maatregelen die eraan bijdragen dat iedereen 

zoveel mogelijk participeert in de samenleving en om mensen perspec-

tief te bieden op werk en inkomen. Voor wie dit niet op eigen kracht kan, 

heeft de overheid de taak ondersteuning te geven om tot de arbeids-

markt toe treden. Het toepassen van social return past hierin. Social 

return heeft tot doel het creëren van extra (leer)werkplekken, bovenop 

de bestaande formatie.

In hoeverre nemen de organisaties waarin de respondenten actief zijn, 

maatregelen in het kader van social return?

Gemiddeld 27% van de respondenten geeft aan dat er maatregelen 

worden genomen en dat deze ook zichtbaar zijn. Een deel van de 

responsgroep (13%) geeft aan dat de maatregelen die worden genomen 

niet zichtbaar zijn. Volgens 27% van de respondenten nemen betreffende 

organisaties geen maatregelen rondom social return.

De sectoren laten duidelijke verschillen zien.
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Naar sector

Duurzame inzetbaarheid 
Bij duurzame inzetbaarheid wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 

met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de 

verschillende fasen van hun loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich 

op jong en oud. Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers 

goed inzetbaar blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter in-

spelen op aanpassingen in hun functie, verandering in hun loopbaan en 

ontwikkelingen in de organisatie.

Voeren de organisaties waar onze respondenten actief zijn, een 
beleid rondom duurzame inzetbaarheid?

Ja, het beleid is ook zichtbaar: 33%

Ja, maar het beleid is niet zichtbaar: 19%

Nee, er is geen beleid rondom duurzame inzetbaarheid: 28%

Weet ik niet: 20%

Met name respondenten (40%) uit de overheid geven aan dat er zichtbaar 

beleid gevoerd wordt rondom duurzame inzetbaarheid. In de financiële 

sector valt op dat er beleid is, maar dat dit niet zichtbaar is voor de res-

pondenten (27%) 
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Highlights naar sector

Wat valt op in de sectoren 

ten opzichte van de totale 

responsgroep? U vindt 

hierna een overzicht 

van de meest in het oog 

springende zaken.  
 
Financiële 
dienstverlening (FD)
 
11% van de respondenten is vrouwelijk. 

 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 

53 jaar. 

 

64% van de respondenten is ten tijde van het 

onderzoek in opdracht. In vergelijking met een 

jaar geleden zien wij hier een duidelijke afname. 

72% van de respondenten was destijds in 

opdracht. 

 

Het aantal respondenten dat aangeeft via een 

bureau te werken, bedraagt in deze sector 32%. 

Ten opzichte van de andere sectoren is dit de 

laagst gemeten score.

 

39% van hen is actief in een organisatie met 

meer dan 2.000 medewerkers. 23% in een 

organisatie met minder dan 250 medewerkers. 

 

De functies die zij in hun opdracht vervullen, zijn 

met name die van project-programmamanager 

(28%), consultant (23%) en functioneel manager 

(21%). De functie van consultant en specialist 

(12%) vinden wij in de sector FD vaker dan in 

de andere sectoren. De functie van algemeen 

manager wordt hier ten opzichte van het overall 

gemiddelde veel minder ingevuld (12% t.o.v. 20% 

gemiddeld).

 

Conform het overall gemiddelde geeft het 

merendeel van de respondenten aan dat de 

functie die zijn invullen, op hun niveau is.

 

De verwachtingen over de vraag naar interim 

management zijn in deze sector overwegend 

positief, hoewel iets onder het overall 

gemiddelde. 39% verwacht een stijging van 

de vraag. Wanneer wij kijken naar het aantal 

respondenten dat een daling van de vraag 

verwacht, scoort deze sector het hoogst met 

23%.

 

Het persoonlijke netwerk is voor respondenten 

uit de FD het belangrijkste kanaal om 

opdrachten te verwerven. 78% van hen geeft dit 

aan. De FD scoort hier nagenoeg het hoogst ten 

opzichte van de andere sectoren. Voor 14% van 

de respondenten is een intermediair het meest 

belangrijke kanaal. Dit is de laagste score ten 

opzichte van de andere sectoren.

 

Gemiddeld hebben de FD respondenten 

het afgelopen halfjaar 2,5 uur per week aan 

acquisitie besteed. Dit is de laagst gemeten 

score in vergelijking met de andere sectoren.

7,5 week is de gemiddelde periode die tussen 

twee opdrachten zit bij de respondenten uit 

de FD. Dat is een week minder dan het overall 

gemiddelde. Meer dan in andere sectoren 

geven respondenten aan binnen 4 weken een 

nieuwe opdracht te hebben (39% tegenover 

33% overall gemiddeld). 

Het aantal connecties op LinkedIn van deze 

responsgroep is met een aantal van 846 

bovengemiddeld.

Zij besteedden 2,2 uur per week aan social 

media, dit is iets meer dan het gemiddelde van 

2 uur.

Respondenten uit deze sector geven vooral 

aan dat social media hen de mogelijkheid 

biedt om meer te leren over hun toekomstige 

opdrachtgevers. 34% van hen geeft dit aan.

De gemiddelde persoonlijke omzet over 2015 in 

deze sector bedraagt zo’n € 137.000,-. Dit is de 

hoogst gemeten omzet in vergelijking met de 

andere sectoren.

Het uurtarief in deze sector bedraagt gemiddeld 

€ 131,- per uur. Dit is het op een na hoogste 

uurtarief dat is gemeten.

De meeste respondenten verwachten dat 

de tarieven gelijk blijven (63%). Ten opzichte 

van de andere sectoren verwachten minder 

respondenten dat de tarieven zullen stijgen 

(22% versus 25%). Het aantal respondenten dat 

een daling verwacht (15%) ligt in deze sector 

hoger dan in de andere sectoren.

In de sector FD wordt vooral met uurtarieven 

gewerkt, 77% van de respondenten geeft dit 

aan. Gevolgd door een vaste maandvergoeding 

(14%). Opvallend is dat geen enkele respondent 

aangeeft uitsluitend via een resultaatfee te 

werken. Ook de combinatie van uurtarief en een 

resultaatfee wordt niet genoemd. 

Een interim management opdracht duurt in 

deze sector gemiddeld 14,4 maanden. In geen 

andere sector wordt een langere doorlooptijd 

gemeten. Waar de respons van de totale 

populatie laat zien dat de opdrachtduur licht 

afneemt, zet de stijgende lijn in de sector FD 

door. Van 12,3 maanden twee jaar geleden naar 

13 maanden in het vorige onderzoek.

Opdrachten in deze sector worden gemiddeld 

1,9 keer verlengd. De duur van een verlenging 

is nagenoeg conform het gemiddelde van 3,2 

maanden.

De gemiddelde tijdsbesteding in de FD 

bedraagt 4,1 dagen per week. Voor het komende 

halfjaar verwachten de respondenten uit de FD 

een tijdsbesteding van 3,8 dagen per week.

63% van de respondenten heeft het afgelopen 

jaar een opleiding gevolgd. Dit is hetzelfde 

percentage als is gemeten in het onderzoek 

van 2015. Het aantal dagen dat aan opleiding is 

besteed, bedraagt 9. 

De opleidingen die zijn gevolgd, hebben vooral 

betrekking op verdieping van kennis binnen het 

huidige vakgebied. 68% van de respondenten 

geeft dit aan.
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Wanneer een vaste dienstbetrekking wordt 

aangeboden, neemt 52% van de respondenten 

uit deze sector het aanbod in overweging. 

De tevredenheid over het bestaan als 

zelfstandige wordt gewaardeerd met een 7,9 

(rapportcijfer).

48% van de respondenten heeft extra 

activiteiten naast zijn interim opdracht. De 

verdeling en de soort activiteiten zijn conform 

die van de totale responsgroep.

De redenen die worden genoemd waarom voor 

het zelfstandig ondernemerschap is gekozen, 

wijken niet af van de totale respons. ‘Autonomie’ 

en ‘flexibiliteit om de eigen tijd in te delen’ 

komen het sterkst naar voren ten opzichte van 

de andere sectoren.

Wanneer een inkomensdaling, bijvoorbeeld als 

gevolg van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, 

wordt ervaren, zal deze groep minder vaak dan 

respondenten uit andere sectoren een beroep 

doen op zijn of haar opgebouwde vermogen. 

38% geeft dit aan t.o.v. 44% in de totale 

responsgroep. 

‘Ik beschik over de juiste competenties om als 

ondernemer aan de slag te gaan’, zegt 90% 

van de respondenten uit de sector FD. 9% staat 

neutraal tegenover deze stelling. 1% is het niet 

eens met de stelling.

‘Ik zie mijzelf als een echte ondernemer’, vindt 

70% van de respondenten. 8%, de hoogste 

score in vergelijking met de andere sectoren, is 

het niet eens met deze stelling.

Respondenten uit de sector FD geven 

het meest aan verzekerd te zijn tegen 

arbeidsongeschiktheid. 54% geeft dit aan 

(tegenover 46% totale responsgroep).

23% van de respondenten uit deze sector bouwt 

geen pensioen op. In de andere sectoren is 

dit percentage niet zo hoog. Degenen die wel 

pensioen opbouwen, doen dit het minst vaak 

via een pensioenverzekeraar (8% tegenover 14% 

totale responsgroep).

Hoe vertalen de respondenten duurzaamheid 

naar de praktijk van hun interim opdracht? 

Opvallend vaker dan in andere sectoren is 

genoemd dat respondenten gebruik maken 

van ander vervoer dan de auto. Wanneer zij de 

auto wel gebruiken, rijden zij in een elektrische 

auto en rijden zij conform het nieuwe rijden. De 

optie dat afspraken zo worden gepland dat een 

minimaal aantal vervoersbewegingen nodig is, 

wordt minder vaak genoemd dan in de andere 

sectoren.

Organisaties waar de respondenten actief zijn, 

hebben duurzaamheid op de agenda, aldus 

84%. Deze organisaties stimuleren vooral ander 

vervoer dan de auto en minimaliseren het aantal 

vervoersbewegingen.

Hoewel de opdrachtinhoud het belangrijkst 

wordt gevonden bij het aannemen van een 

nieuwe opdracht, spelen reisafstand en tarief 

in deze sector een grotere rol dan in andere 

sectoren. 21% van de respondenten geeft dit aan 

tegenover 15% van de totale responsgroep.  

Het tarief (12%) weegt daarbij zwaarder dan de 

reisafstand (9%).

Nemen de organisaties waarin de respondenten 

actief zijn maatregelen in het kader van social 

return? 31% antwoordt bevestigend en geeft aan 

dat de maatregelen ook zichtbaar zijn. Dit is iets 

meer dan het overall gemiddelde (27%). Ook zijn 

er veel respondenten (28%) die aangeven dat de 

organisatie geen maatregelen neemt rondom 

social return.

Welke acties hebben de respondenten zelf in 

hun opdracht ondernomen in het kader van 

social return? 41% van de FD-respondenten is 

niet bekend met social return (tegenover 27% 

totale responsgroep). 33% van hen ziet social 

return niet als een onderwerp waarmee zij zich 

bezig moet houden (tegenover 46% totale 

responsgroep).

Is er beleid rondom duurzame inzetbaarheid in 

deze sector? Volgens 60% van de respondenten 

is dit het geval. Echter, bijna de helft van hen 

geeft tegelijkertijd aan dat het beleid niet 

zichtbaar is.

Highlights per sector
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Industrie, diensten, 
retail (IDR)
 

10% van de respondenten is vrouwelijk. 

 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 

54 jaar. 

 

70% van de respondenten is ten tijde van 

het onderzoek in opdracht. Dit is hetzelfde 

percentage als een jaar geleden. De stijgende 

lijn die de jaren daarvoor was ingezet, lijkt te 

stabiliseren.

 

34% van de respondenten geeft aan via een 

bureau te werken. Dit ligt iets lager dan het 

overall gemiddelde van 36%.

 

39% van hen is actief in een organisatie 

met minder dan 250 medewerkers. 31% 

in een organisatie met meer dan 2.000 

medewerkers. Dit is de enige sector waar wij 

zien dat respondenten voornamelijk in ‘kleinere’ 

organisaties werken in plaats van in de heel 

grote. 

 

De functies die zij in hun opdracht vervullen, 

komen overeen die van de totale responsgroep. 

Dit zijn met name die van project-

programmamanager (31%), algemeen manager 

(23%) en functioneel manager (20%). De functie 

van algemeen manager komt hier vaker voor 

ten opzichte van het overall gemiddelde (23% 

t.o.v. 20%).

 

72% van de respondenten zegt dat de functie 

die zijn invullen, op hun niveau is.

 

De verwachtingen over de vraag naar interim 

management zijn in deze sector overwegend 

positief, en boven het overall gemiddelde. 

47% verwacht een stijging van de vraag, 12% 

verwacht een daling van de vraag.

 

Voor 73% van de respondenten is het 

persoonlijke netwerk het belangrijkste kanaal 

om opdrachten te verwerven. Voor 23% van 

de respondenten is een intermediair het meest 

belangrijke kanaal. Deze scores zijn conform die 

van de totale responsgroep.

Het afgelopen halfjaar hebben de IDR-

respondenten gemiddeld 3,5 uur per week aan 

acquisitie besteed. Dit is de op een na hoogste 

score in vergelijking met de andere sectoren.

Gemiddeld vinden er in deze sector 2 

gesprekken plaats voordat de opdracht een feit 

is. Wat opvalt, is dat 14% aangeeft de opdracht 

na 1 gesprek te hebben gewonnen. In de andere 

sectoren is dit (opdracht na 1 gesprek) vaker het 

geval.

De gemiddelde periode tussen twee 

opdrachten bedraagt in de IDR sector 9 weken. 

777 is het gemiddelde aantal connecties op 

LinkedIn van deze responsgroep. Dit aantal is 

iets lager ten opzichte van de andere sectoren. 

Alleen de zorgsector scoort lager.

Zij besteedden bijna 2 uur per week aan social 

media. Dit is conform het gemiddelde van de 

andere sectoren.

Social media worden vooral gebruikt om meer 

te leren over toekomstige opdrachtgevers. 27% 

van hen geeft dit aan. Daarnaast om zichzelf 

te promoten (25%) en om opdrachten te 

verwerven (23%).

De gemiddelde, persoonlijke omzet over 2015 

van de respondenten uit deze sector bedraagt 

circa € 125.000,-. Dit is een score conform het 

overall gemiddelde.

 

Het uurtarief in deze sector bedraagt gemiddeld 

€ 133,- per uur. Dit is het hoogste uurtarief dat in 

de sectoren is gemeten.

61% van de respondenten verwacht dat de 

tarieven gelijk blijven. 25% verwacht een stijging 

van de tarieven. Dit is overeenkomstig het 

overall gemiddelde. 15% verwacht een daling 

van de tarieven. De andere sectoren, behalve de 

FD, scoren hier minder ‘negatief’.

In deze sector wordt met name via een vast 

uurtarief gewerkt, 61% van de respondenten 

geeft dit aan. Echter, ten opzichte van de andere 

sectoren wordt deze optie het minst vaak 

genoemd. 

In deze sector worden, meer dan in de 

andere sectoren, verschillende vormen van 

tarifering gebruikt. Genoemd zijn: een vaste 

maandvergoeding (11%), een vast uurtarief met 

een resultaatfee (10% en daarmee het meest 

vaak gebruikt dan in de andere sectoren). 

Dit geldt ook voor het gebruik van een vaste 

maandvergoeding in combinatie met een 

resultaatfee (9%). 

Een interim management opdracht duurt in 

deze sector bijna 12 maanden. Dit is een maand 

minder dan in het vorige onderzoek. Conform 

de totale respons is ook hier de stijgende lijn 

van de voorgaande jaren doorbroken.

Opdrachten in deze sector worden gemiddeld 

1,2 keer verlengd. De duur van een verlenging is 

bijna 3 maanden.

De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld 

3,9 dagen per week. Voor het komende 

halfjaar verwachten de respondenten een 

tijdsbesteding van 3,7 dagen per week.

Het aantal respondenten dat het afgelopen 

jaar een opleiding heeft gevolgd, is 67%. Dit 

is 13% meer dan in 2015 is gemeten en in het 

huidige onderzoek overeenkomstig het overall 

gemiddelde. Het aantal dagen dat aan opleiding 

is besteed, is 13. 

 

55% van de IDR respondenten neemt een 

aanbod voor een vast dienstverband in 

overweging. De hoogst gemeten score in 

vergelijking met de andere sectoren. 

De tevredenheid over het bestaan als 

zelfstandige wordt gewaardeerd met een 7,6 

(rapportcijfer).

Het aantal respondenten dat aangeeft naast 

zijn interim opdracht geen andere betaalde 

activiteiten uit te voeren, is in deze sector het 

hoogst, namelijk 58%. Bij de groep die dit wel 

doet, is de verdeling van het soort activiteiten 

nagenoeg overeenkomstig met die van de 

totale responsgroep.

Highlights per sector
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Highlights per sector

De belangrijkste redenen die worden genoemd 

waarom voor het zelfstandig ondernemerschap 

is gekozen, wijken niet af van de totale respons, 

namelijk ‘autonomie’ en ‘flexibiliteit om de eigen 

tijd in te delen’. 

Wij zien geen bijzonderheden ten opzichte 

van de totale respons waar het gaat om het 

opvangen van een eventuele inkomensdaling.

‘Ik beschik over de juiste competenties om als 

ondernemer aan de slag te gaan’, zegt 91% van 

de respondenten uit de sector IDR. 9% staat 

neutraal tegenover deze stelling.

66% van de respondenten ziet zichzelf als een 

echte ondernemer. 

In deze sector vinden wij het laagste aantal 

respondenten dat verzekerd is tegen 

arbeidsongeschiktheid, namelijk 42%.

77% van de respondenten uit deze sector 

bouwt pensioen op. In de andere sectoren 

is dit percentage hoger. Pensioen wordt 

vooral in eigen beheer opgebouwd (55%) of 

via een pensioenverzekeraar (13%). 9% van 

de respondenten kiest een andere wijze van 

pensioenopbouw.

Hoe vertalen de respondenten duurzaamheid 

naar de praktijk van hun interim opdracht? Het 

gebruik van ander vervoer dan de auto wordt 

in vergelijking met de andere sectoren minder 

vaak genoemd. 8% van de respondenten geeft 

dit aan tegenover 12% overall gemiddeld. Ook 

het gebruik van een elektrische auto scoort 

iets onder het gemiddelde. In de IDR zijn de 

respondenten iets meer dan gemiddeld alert 

op onnodig energieverbruik (verlichting bijv.) 

en stimuleren zij anderen waar het gaat om 

duurzaamheid. 

Deze sector kent bijna de meeste respondenten 

(33%) die aangeven dat hun opdrachtgever(s) 

duurzaamheid niet op de agenda hebben staan. 

Ook scoort zij lager dan gemiddeld waar het 

gaat om het betrekken van medewerkers bij 

het creëren van het duurzaam fundament 

van de organisatie (13% tegenover 17% overall 

gemiddeld). 

Iets meer dan in de andere sectoren wordt het 

stimuleren van een zuiniger, schoner rijgedrag 

genoemd (9% tegenover 7% overall gemiddeld).

De opdrachtinhoud is het meest belangrijk bij 

het aannemen van een nieuwe opdracht, aldus 

85% van de respondenten. Daarna volgen tarief 

(13%) en reisafstand (2%). In deze sector wordt 

reisafstand het minst belangrijk gevonden bij 

het aannemen van een nieuwe opdracht. 

Nemen de organisaties waarin de respondenten 

actief zijn maatregelen in het kader van social 

return? 18% antwoordt bevestigend en geeft 

aan dat de maatregelen ook zichtbaar zijn. Dit 

is de laagst gemeten score ten opzichte van 

de andere sectoren. 31% van de respondenten 

zegt dat hun opdrachtgevers geen maatregelen 

nemen en 37% heeft er geen zicht op.

Welke acties hebben de respondenten zelf 

in hun opdracht ondernomen in het kader 

van social return? Bijna de helft van de 

respondenten uit de IDR ziet social return niet 

als een onderwerp waarmee zij zich bezig moet 

houden. Minder dan gemiddeld geven zij aan 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

een rol in een project te geven (9% versus 12% 

overall gemiddeld).

Is er beleid rondom duurzame inzetbaarheid 

in deze sector? Nee, geeft 34% van de 

respondenten aan. Volgens 28% is er wel een 

beleid (en zichtbaar). 18% geeft aan dat er beleid 

is, maar dat dit niet zichtbaar is.
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Highlights per sector

Overheid (OV) 
 
14% van de respondenten is vrouwelijk. 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 
55 jaar. 

Ten opzichte van de andere sectoren heeft de 

overheid het hoogst aantal respondenten dat 

in opdracht is ten tijde van het onderzoek, 83% 

geeft dit aan..

 

Het aantal respondenten dat aangeeft via een 

bureau te werken, bedraagt in deze sector 36%. 

Een score conform het overall gemiddelde.

 

28% van hen is actief in een organisatie met 

meer dan 2.000 medewerkers. Dit is de laagste 

score in vergelijking met de andere sectoren. 

25% werkt in een organisatie met minder 

dan 250 medewerkers. De overige respons 

is geconcentreerd in organisaties met een 

medewerkersaantal tussen 250 en 1.000.

 

De functies die zij in hun opdracht vervullen, zijn 

met name die van project-programmamanager 

(28%), functioneel manager (22%) en algemeen 

manager (21%). 

 

77% van de respondenten geeft aan dat de 

functie die zijn invullen, op hun niveau is. Dit is 

de hoogst gemeten score ten opzichte van de 

andere sectoren.

 

Wat de verwachtingen over de vraag naar 

interim management betreft, verwacht het 

merendeel (48%) dat deze gelijk zal blijven. 

Opvallend is dat deze sector het minst aantal 

respondenten kent die een daling van de vraag 

verwacht, namelijk 8%. 

 

De verwachtingen rondom de vraag naar 

de 3 onderscheiden rollen: Project- en 

programmamanagement. Ook hier zien wij, in 

vergelijking met de andere sectoren, het laagste  

aantal respondenten dat een daling van de 

vraag naar deze rol verwacht, namelijk 8%. De 

meerderheid van de respondenten verwacht 

een toename van de vraag (54%). Ook een grote 

groep (37%) verwacht dat de vraag nihil blijft. 

 

Bij de verwachtingen over de vraag naar 

overbruggingsmanagement valt op dat de 

overheid het hoogste aantal respondenten kent 

dat een stijging van de vraag verwacht, namelijk 

35% (ten opzichte van overall gemiddeld 28%).

 

Geen opvallende zaken zien wij bij de 

verwachtingen over de vraag naar change- en 

crisismanagement.

 

Wanneer wij kijken naar kanalen die worden 

gebruikt om opdrachten te verwerven, wijkt 

de respons uit de overheid af. Het persoonlijke 

netwerk is het belangrijkste kanaal om 

opdrachten te verwerven, echter dit wordt 

veel minder aangegeven dan in de andere 

sectoren. 58% geeft dit aan tegenover 71% 

overall gemiddeld. Bovengemiddeld en het 

hoogst in vergelijking met de andere sectoren 

scoren de volgende kanalen. Intermediair (28%), 

marktplaats (8%) en social media (5%).

 

Gemiddeld hebben de overheidsrespondenten 

het afgelopen halfjaar 3 uur per week aan 

acquisitie besteed. Dit is nagenoeg conform het 

overall gemiddelde.

 

Gemiddeld vinden er in de overheid 2 

gesprekken plaats voordat de opdracht een feit 

is. Wat opvalt is dat 25% aangeeft de opdracht 

na 1 gesprek te hebben gewonnen. In de andere 

sectoren wordt dit minder aangegeven. Ook 

3 gesprekken worden vaker genoemd dan 

in andere sectoren (21% versus 18% overall 

gemiddeld).

Circa 7,5 week bedraagt de gemiddelde 

periode die tussen twee opdrachten zit bij de 

respondenten uit de overheid. Dat is een week 

minder dan het overall gemiddelde. Meer dan 

in andere sectoren geven respondenten aan 

binnen 4 weken een nieuwe opdracht te hebben 

(40% tegenover 33% overall gemiddeld). 

Het aantal connecties op LinkedIn van deze 

responsgroep is 796.

Zij besteedden bijna 2 uur per week aan social 

media.

 

Respondenten uit deze sector geven vooral 

aan dat social media hen de mogelijkheid biedt 

om zich te promoten (27%) en meer te leren 

over hun toekomstige opdrachtgevers (24%). 

Opvallend is dat meer dan in andere sectoren 

de optie is genoemd ‘ik gebruik geen social 

media om opdrachten te verwerven’ (16%). 

De gemiddelde persoonlijke omzet over 2015 

in deze sector bedraagt zo’n € 122.000,-. Dit is 

conform het overall gemiddelde.

Het uurtarief in deze sector bedraagt gemiddeld 

€ 113,- per uur. Dit ligt € 10,- onder het overall 

gemiddelde.

De meeste respondenten, ook ten opzichte van 

der andere sectoren, verwachten dat de tarieven 

gelijk blijven (71%). Het aantal respondenten 

dat een daling verwacht (5%) ligt in deze sector 

lager dan in de andere sectoren. Vorig jaar 

zagen wij voor het eerst dat in deze sector de 

verwachtingen over de tarieven positief zijn. 

Deze lijn zet zich dit jaar door.

De overheid spant de kroon waar het gaat 

om het werken met uurtarieven, 87% van de 

respondenten geeft dit aan. Gevolgd door een 

vast uurtarief in combinatie met een resultaatfee 

(5%) en een vaste maandvergoeding (5%). 

Een interim management opdracht duurt in de 

overheid gemiddeld 13 maanden. Dit jaar zien 

wij voor het eerst dat deze sector niet de langst 

gemeten opdrachtduur heeft. De voorgaande 

jaren was dit wel het geval.

Opdrachten in deze sector worden gemiddeld 

1 keer verlengd. De gemiddelde duur van een 

verlenging is 3,5 maand.

3,8 dagen per week is de gemiddelde 

tijdsbesteding in deze sector. Voor het komende 

halfjaar verwachten de respondenten een 

tijdsbesteding van 3,5 dag per week.

66% van de respondenten heeft het afgelopen 

jaar een opleiding gevolgd.  
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De opleidingen die zijn gevolgd, hebben vooral 

betrekking op verdieping van kennis binnen 

het huidige vakgebied, volgens 51% van de 

respondenten en op persoonlijke ontwikkeling 

(25%).

 

Wanneer een vaste dienstbetrekking wordt 

aangeboden, houdt het merendeel (55%) vast 

aan het zelfstandig ondernemerschap. Dit is een 

van de twee sectoren waar meer respondenten 

aangeven zelfstandig ondernemer te blijven.

De tevredenheid over het bestaan als 

zelfstandige wordt gewaardeerd met een 8,0. Dit 

is het hoogst gemeten rapportcijfer.

50% van de respondenten heeft extra 

activiteiten naast zijn interim opdracht. Een 

tweede interim opdracht wordt het meest vaak 

genoemd (20%) ten opzichte van de andere 

sectoren. 16% geeft aan  nog een andere 

onderneming hebben.

De redenen die worden genoemd waarom voor 

het zelfstandig ondernemerschap is gekozen, 

wijken niet af van de totale respons. ‘Autonomie’ 

en ‘flexibiliteit om de eigen tijd in te delen’ zijn de 

belangrijkste. 

17% van de respondenten geeft aan geen 

inkomensdaling te ervaren, bijvoorbeeld als 

gevolg van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

De groep die deze wel ervaart, vangt deze met 

name op door het opgebouwde vermogen aan 

te spreken. 51% geeft dit aan, de hoogste score 

in vergelijking met de andere sectoren.

‘Ik beschik over de juiste competenties om 

als ondernemer aan de slag te gaan’, zeggen 

nagenoeg alle respondenten (98%) uit de 

overheid. In geen enkele andere sector is dit 

percentage zo hoog.

‘Ik zie mijzelf als een echte ondernemer’, aldus 

66% van de respondenten (score conform het 

gemiddelde). 33% staat neutraal tegenover deze 

stelling.

De meerderheid van de respondenten 

uit de overheid is niet verzekerd tegen 

arbeidsongeschiktheid. 57% geeft dit aan. Alleen 

de sector IDR scoort hier hoger met 58%.

90% van de respondenten uit deze sector 

bouwt pensioen op. In de andere sectoren is 

dit percentage niet zo hoog. Zij bouwen het 

pensioen vooral in eigen beheer op (62%). 21% 

doet dit via een pensioenverzekeraar.

De overheid scoort conform het gemiddelde 

waar het gaat om het vertalen van 

duurzaamheid naar de praktijk van hun interim 

opdracht.

Dit geldt ook voor de vraag of organisaties waar 

de respondenten actief zijn, duurzaamheid op 

de agenda hebben staan. 83% antwoordt hierop 

bevestigend. Wat opvalt, is dat de overheid 

relatief hoger scoort waar het gaat om het 

betrekken van medewerkers bij het creëren van 

het duurzaam fundament van de organisatie, 

zodat hun trots, vertrouwen en plezier in het 

werk tot uiting komt. 24% van de respondenten 

geeft dit aan. Eveneens 24% geeft aan dat er wel 

maatregelen worden genomen, maar dat deze 

voor de respondenten niet zichtbaar is.

86% van de respondenten geeft aan de 

opdrachtinhoud het belangrijkst te vinden 

bij het aannemen van een nieuwe opdracht. 

Gevolgd door tarief (11%) en reisafstand (3%).

Nemen de organisaties waarin de respondenten 

actief zijn maatregelen in het kader van social 

return? 36% antwoordt bevestigend en geeft 

aan dat de maatregelen ook zichtbaar zijn. Dit 

is de op een na hoogst gemeten score. Ook 

zijn er veel respondenten (28%) die aangeven 

geen zicht erop te hebben of de organisatie 

maatregelen neemt rondom social return.

Welke acties hebben de respondenten 

zelf in hun opdracht ondernomen in het 

kader van social return? 80% van de 

overheidsrespondenten is bekend met social 

return (tegenover 73% totale responsgroep). 

Hoger dan in de andere sectoren wordt 

gescoord op ‘ik heb mijn opdrachtgever 

gevraagd om met social return rekening te 

houden’ (18% tegenover 16% gemiddeld). 

En op ‘ik heb mijn opdrachtgever gevraagd 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een 

rol in mijn project te geven’ (17% tegenover 12% 

gemiddeld). 

45% van de respondenten evenwel vindt dat 

social return geen onderwerp is waarmee zij 

zich bezig moet houden.

 

Is er beleid rondom duurzame inzetbaarheid in 

deze sector? Volgens 56% van de respondenten 

is dit het geval. 40% van hen geeft daarbij aan 

dat het beleid ook zichtbaar is. Dit percentage is 

in geen andere sector zo hoog.

Highlights per sector
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Utilities, telecom en 
OV (UT&O)
 

Nagenoeg alle respondenten uit deze sector zijn 

mannelijk (98%). 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 

53 jaar. 

74% van de respondenten is ten tijde van het 

onderzoek in opdracht. In vergelijking met 

een jaar geleden zien wij hier een duidelijke 

toename. Waar deze sector in het vorige 

onderzoek het laagste aantal respondenten in 

opdracht kende, is dit nu bovengemiddeld.

Het aantal respondenten dat aangeeft via een 

bureau te werken, bedraagt in deze sector 45%. 

Meer dan de helft (53%) van de respondenten 

uit deze sector is actief in een organisatie 

met meer dan 2.000 medewerkers. Dit is een 

opvallend hoge score in vergelijking met de 

andere sectoren. 25% werkt in een organisatie 

met minder dan 250 medewerkers. 

De functies die zij in hun opdracht vervullen, zijn 

met name die van project-programmamanager 

(36%) en functioneel manager (27%). Opvallend 

is dat de rol van algemeen manager in deze 

sector nauwelijks wordt ingevuld, 5% van de 

responsgroep geeft dit aan.

31% van de respondenten geeft aan dat de 

functie die zij invullen, onder hun niveau is. Dit 

is de hoogste score ten opzichte van het overall 

gemiddelde.

Het merendeel van de respondenten verwacht 

dat de vraag naar interim management nihil 

blijft (52%). Ten opzichte van de andere sectoren 

zijn er relatief weinig respondenten die een 

stijging van de vraag verwachten (38%). 

De verwachtingen rondom de vraag naar 

de 3 onderscheiden rollen: Project- en 

programmamanagement. Deze sector telt de 

meeste respondenten die een stijging van de 

vraag naar deze rol verwachten, namelijk 65%.

De vraag naar overbruggingsmanagement blijft 

volgens de respondenten nagenoeg gelijk (aldus 

58%) Het aantal respondenten dat een daling 

verwacht (22%) ligt hoger dan degenen die een 

stijging van deze vraag verwachten (20%). 

Het persoonlijke netwerk is voor respondenten 

uit de sector UT&O het belangrijkste kanaal om 

opdrachten te verwerven. 69% van hen geeft 

dit aan. Dit is iets onder het overall gemiddelde. 

25% geeft aan een intermediair als kanaal te 

gebruiken en 5% gebruikt een marktplaats. 

Opvallend is dat geen enkele respondent social 

media als kanaal aangeeft.

Gemiddeld hebben de UT&O respondenten 

het afgelopen halfjaar 2,5 uur per week aan 

acquisitie besteed. Dit is de laagst gemeten 

score in vergelijking met de andere sectoren.

Er vinden gemiddeld 2 gesprekken plaats met 

de respondent voordat de opdracht aan hem 

wordt verstrekt. 3 gesprekken worden in deze 

sector weinig genoemd (7%).

8 weken bedraagt de gemiddelde periode 

tussen twee opdrachten bij de respondenten 

uit deze sector. Dat is nagenoeg conform het 

overall gemiddelde. 

Respondenten uit de sector UT&O hebben de 

meeste connecties op LinkedIn, namelijk 988.

Zij besteedden 2,3 uur per week aan social 

media, dit is iets meer dan het gemiddelde van 

2 uur.

Respondenten uit deze sector geven vooral aan 

dat social media hen de mogelijkheid biedt zich 

te promoten. 28% van hen geeft dit aan.

De gemiddelde persoonlijke omzet over 2015 in 

deze sector bedraagt zo’n € 111.000,-. Alleen in 

de zorgsector is een lagere omzet gemeten.

Het uurtarief in deze sector bedraagt gemiddeld 

€ 99,- per uur. Evenals in het vorige onderzoek is 

in deze sector het laagste uurtarief gemeten.

De meeste respondenten verwachten dat 

de tarieven gelijk blijven (64%). Het aantal 

respondenten dat een stijging verwacht (29%) 

ligt in deze sector hoger dan in de andere 

sectoren.

In de sector UT&O wordt met name via een vast 

uurtarief gewerkt, 83% van de respondenten 

geeft dit aan. Andere vergoedingsvormen 

(niet nader gespecificeerd) komen in deze 

sector relatief vaker voor (8%). 4% van de 

respondenten werkt via een vast uurtarief 

met resultaatfee en 4% via een vaste 

maandvergoeding.

Een interim management opdracht duurt in 

deze sector gemiddeld bijna 13 maanden. In 

deze sector komen opdrachten die langer duren 

dan 24 maanden relatief vaker voor dan in de 

andere sectoren.

Opdrachten in deze sector worden gemiddeld 

1,5 keer verlengd. De duur van een verlenging is 

3,7 maanden. 

De respondenten uit de sector UT&O kennen de 

hoogste tijdsbesteding per week, namelijk 4,3 

dagen. Deze sector telt de meeste respondenten 

die aangeven 5 dagen per week te werken. 

Voor het komende halfjaar verwachten zij een 

tijdsbesteding van 4,1 dagen per week. Dit is ook 

het hoogst gemeten aantal dagen.

Deze sector kent het hoogste aantal 

respondenten dat de afgelopen 12 maanden een 

opleiding heeft gevolgd. 69% van hen geeft dit 

aan. Ook in het vorige onderzoek scoorde deze 

sector hier het hoogst. Het aantal dagen dat aan 

opleiding is besteed, bedraagt 19 (het overall 

gemiddelde is 12 dagen). 

De opleidingen die zijn gevolgd, hebben vooral 

betrekking op verdieping van kennis binnen het 

huidige vakgebied. 47% van de respondenten 

geeft dit aan. 31% heeft een opleiding gevolgd in 

een nieuw vakgebied. Dit valt op omdat in alle 

andere sectoren opleiding op het gebied van 

persoonlijke ontwikkeling hoger scoorde. dan 

scholing in een nieuw vakgebied.

Highlights per sector
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Wanneer een vaste dienstbetrekking wordt 

aangeboden, neemt 54% van de respondenten 

uit deze sector het aanbod in overweging. 

De tevredenheid over het bestaan als 

zelfstandige wordt gewaardeerd met een 7,9 

(rapportcijfer).

46% van de respondenten heeft extra 

activiteiten naast zijn interim opdracht. 

Opvallend is dat een andere onderneming het 

meest vaak wordt genoemd (20%). Daarna 

wordt een tweede interim opdracht het meest 

genoemd (15%). 

De belangrijkste redenen die worden genoemd 

waarom voor het zelfstandig ondernemerschap 

is gekozen, zijn ‘autonomie’ (18%) en ‘variëteit in 

werkzaamheden’ (18%). ‘Het meer benutten van 

eigen talenten’ (15%) komt in deze sector sterker 

naar voren ten opzichte van de andere sectoren.

Wanneer respondenten uit deze sector een 

inkomensdaling ervaren, bijvoorbeeld als 

gevolg van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, 

vangen zij deze op door nevenactiviteiten te 

ontwikkelen. 40% van hen geeft dit aan. In de 

andere sectoren wordt deze optie aanzienlijk 

minder genoemd. Als tweede optie spreken de 

respondenten hun opgebouwde vermogen aan 

(35%). 4% gaat iets heel anders doen (ook hier: 

in de andere sectoren wordt deze optie minder 

genoemd). 

‘Ik beschik over de juiste competenties om als 

ondernemer aan de slag te gaan’, zegt 90% van 

de respondenten uit de sector UT&O. 10% staat 

neutraal tegenover deze stelling. 

‘Ik zie mijzelf als een echte ondernemer’, 

vindt 67% van de respondenten. Geen enkele 

respondent is het niet eens met deze stelling.

48% van de respondenten uit deze sector 

is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid 

(tegenover 46% totale responsgroep).

85% van de respondenten uit deze sector 

bouwt een pensioen op. 65% doet dit in eigen 

beheer. In de andere sectoren is de score 

niet zo hoog. 13% regelt zijn pensioen via een 

pensioenverzekeraar.

Hoe vertalen de respondenten duurzaamheid 

naar de praktijk in hun interim opdracht? 

In deze sector gebeurt dit met name door 

alert te zijn op onnodig energieverbruik 

in de werkomgeving (aldus 24% van de 

respondenten). Daarnaast geeft 24% aan 

afspraken zodanig te plannen dat het aantal 

vervoersbewegingen minimaal is.

In deze sector staat duurzaamheid overduidelijk 

op de agenda. Maar liefst 95% geeft dit aan. 

Dit gebeurt met name door medewerkers te 

betrekken bij het creëren van het duurzaam 

fundament van de organisatie (22%), 

maatregelen gericht op het verminderen 

van de belasting op het milieu (19%) en door 

het stimuleren van het gebruik van andere 

vervoersmiddelen dan de auto (19%).

De opdrachtinhoud is belangrijkst bij het 

aannemen van een nieuwe opdracht, aldus 84% 

van de respondenten. Gevolgd door tarief (10%) 

en reisafstand (6%).

Nemen de organisaties waarin de respondenten 

actief zijn, maatregelen in het kader van social 

return? 44% antwoordt bevestigend, waarvan 

24% aangeeft dat de maatregelen ook zichtbaar 

zijn. Daarnaast zijn er veel respondenten (35%) 

die aangeven geen zicht te hebben op de 

maatregelen rondom social return.

Is er beleid rondom duurzame inzetbaarheid in 

deze sector? Volgens 53% van de respondenten 

is dit het geval. Echter, 20% van hen geeft 

tegelijkertijd aan dat het beleid niet zichtbaar 

is. Ook hier zien wij een grote groep (29%) die 

niet weet of er beleid is rondom duurzame 

inzetbaarheid.

 

Highlights per sector
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Zorg
17% van de respondenten is vrouwelijk. 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 

55 jaar. 

66% van de respondenten uit de zorg is ten tijde 

van het onderzoek in opdracht. Dit ligt onder 

het gemiddelde van 72% en ligt ook lager dan 

een jaar geleden.

40% van de respondenten geeft aan via een 

bureau te werken. 

30% van de respondenten is actief in een 

organisatie met minder dan 250 medewerkers. 

34% in een organisatie met meer dan 2.000 

medewerkers. 

Welke functies vervullen de respondenten 

tijdens hun opdracht? Wat opvalt, is dat de rol 

van algemeen manager het meest voorkomt in 

de zorgsector. 34% van de respondenten geeft 

aan deze rol in te vullen. Gevolgd door de rol 

van project-programmamanager (32%). De rol 

van ‘specialist’ komt in deze sector nauwelijks 

voor.

30% van de respondenten geeft aan een functie 

onder zijn of haar niveau in te vullen. Dit is 

een hoge score ten opzichte van de andere 

sectoren.

De verwachtingen over de vraag naar interim 

management zijn in deze sector overwegend 

positief, 44% verwacht een stijging van de vraag. 

44% verwacht dat de vraag nihil blijft.

79% van de respondenten geeft aan dat het 

persoonlijke netwerk het belangrijkste kanaal 

is om opdrachten te verwerven. Dit is de 

hoogste score in vergelijking met de andere 

sectoren. Voor 15% van de respondenten is 

een intermediair het meest belangrijke kanaal 

(overall gemiddeld 22%).

Respondenten uit de zorg hebben het 

afgelopen halfjaar de meeste tijd t.o.v. de andere 

sectoren besteed aan acquisitie, namelijk 4,5 uur.

Gemiddeld vinden er in deze sector twee 

gesprekken plaats voordat de opdracht een  

feit is. 

De gemiddelde periode tussen twee opdrachten 

bedraagt in deze sector 9 weken. De optie 

'meer dan 16 weken' wordt in deze sector 

vaker genoemd dan in andere sectoren (17% 

tegenover 13% overall gemiddeld). 

Respondenten uit de zorg hebben gemiddeld 

625 connecties op LinkedIn. Dit is het laagst 

gemeten aantal.

Zij besteedden bijna 2 uur per week aan social 

media. Dit is conform het overall gemiddelde.

35% van de respondenten geeft aan social 

media te gebruiken om zichzelf te promoten. In 

andere sectoren is de score niet zo hoog. Ook 

wordt social media gebruikt om meer te leren 

over toekomstige opdrachtgevers, aldus 20% 

van de respondenten.

De gemiddelde persoonlijke omzet over 2015 

van de respondenten uit de zorg bedraagt circa 

€ 102.000,-. Dit is de laagst gemeten omzet.

Het uurtarief in deze sector bedraagt gemiddeld 

€ 122,- per uur. Dit is conform het overall 

gemiddeld.

69% van de respondenten verwacht dat de 

tarieven gelijk blijven. 26% verwacht een stijging 

van de tarieven. ‘Slechts’ 4% verwacht dat de 

tarieven gaan dalen.

Evenals in de overheid geeft 87% van de 

respondenten aan via een vast uurtarief 

te werken. 9% werkt via een vaste 

maandvergoeding. 2% geeft aan uitsluitend met 

een resultaatfee te werken. Vaste vergoedingen 

in combinatie met een resultaatfee worden niet 

genoemd. 

De doorlooptijd van een opdracht in deze 

sector bedraagt 11 maanden. Dit is twee 

maanden langer dan in het vorige onderzoek. 

De zorgsector en de sector FD zijn de enige 

sectoren waar de opdrachtduur is toegenomen 

ten opzichte van een jaar geleden.

Opdrachten in deze sector worden gemiddeld 

1,2 keer verlengd. De duur van een verlenging is 

gemiddeld 3 maanden.

De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld 3,8 

dagen er week. Voor het komende halfjaar 

verwachten de respondenten een tijdsbesteding 

van 3,5 dag per week.

Het aantal respondenten dat het afgelopen 

jaar een opleiding heeft gevolgd, is 61%. Dit 

is 13% meer dan in 2015 is gemeten. In het 

huidige onderzoek ligt dit percentage onder het 

gemiddelde van 66%. Het aantal dagen dat aan 

opleiding is besteed, is 7. 

Wat opvalt, is dat het merendeel van de 

respondenten (33%) een opleiding heeft gevolgd 

op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

30% geeft aan dat de opleiding verdieping van 

kennis binnen het huidige vakgebied betreft 

(overall gemiddeld 50%). Kennis opdoen in een 

nieuw vakgebied scoort met 26% ook afwijkend 

(hoger) ten opzichte van de andere sectoren.

Wanneer respondenten uit de zorg een 

aanbod krijgen voor een vast dienstverband, 

houdt 63% van hen vast aan het zelfstandig 

ondernemerschap. Dit is de hoogst gemeten 

score in vergelijking met de andere sectoren. 

De tevredenheid over het bestaan als 

zelfstandige wordt gewaardeerd met een 7,7 

(rapportcijfer).

De zorgsector kent het hoogste aantal 

respondenten dat aangeeft naast zijn interim 

opdracht andere betaalde activiteiten uit te 

voeren, namelijk 59%. Ook opvallend is dat 30% 

aangeeft dat het gaat om andere dan de in het 

onderzoek genoemde activiteiten. 11% heeft 

een tweede interim opdracht en 11% heeft een 

andere onderneming. Ook hoog scoort het 

aantal respondenten dat aangeeft een vaste 

baan te hebben naast de interim opdracht, 

namelijk 7%.

De belangrijkste redenen die worden genoemd 

waarom voor het zelfstandig ondernemerschap 

is gekozen, wijken niet af van de totale respons, 

namelijk ‘autonomie’ en ‘flexibiliteit om de eigen 

tijd in te delen’. 

Highlights per sector
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Respondenten uit deze sector hebben vaker 

dan in de andere sectoren ‘een betere werk-

privé balans’ aangegeven.

93% van de respondenten geeft aan een 

inkomensdaling te ervaren, bijvoorbeeld als 

gevolg van arbeidsmarktontwikkelingen. Hoe 

vangen zij dit op? 47% spreekt het opgebouwde 

vermogen aan. 28% ontwikkelt nevenactiviteiten 

en 19% vermindert zijn uitgaven. Deze laatste 

optie wordt in de andere sectoren minder 

vaak genoemd. Geen enkele respondent stopt 

als zelfstandige of richt zich op een ander 

vakgebied.

‘Ik beschik over de juiste competenties om als 

ondernemer aan de slag te gaan’, zegt 95% van 

de respondenten uit de zorgsector. 5% staat 

neutraal tegenover deze stelling.

65% van de respondenten ziet zichzelf als 

een echte ondernemer. 28% staat neutraal 

tegenover deze stelling.

53% van de respondenten is verzekerd tegen 

arbeidsongeschiktheid. Dit is een hoge score in 

vergelijking met de andere sectoren.

84% van de respondenten uit deze sector bouwt 

pensioen op. Dit gebeurt in eigen beheer (47%) 

of via een pensioenverzekeraar (12%).  

26% van de respondenten kiest een andere 

wijze van pensioenopbouw.

Hoe vertalen de respondenten duurzaamheid 

naar de praktijk van hun interim opdracht? 

Ik ben alert op onnodig energieverbruik 

(verlichting bijv.), aldus 24%. Ook hoog (21%) 

scoort een zuinige rijstijl wanneer de auto wordt 

gebruikt. 

Deze sector kent de meeste respondenten 

(34%) die aangeven dat hun opdrachtgever(s) 

duurzaamheid niet op de agenda hebben staan. 

32% geeft daarnaast aan dat de maatregelen die 

worden genomen, niet zichtbaar zijn.

93% van de respondenten geeft aan dat de 

opdrachtinhoud het meest belangrijk is bij het 

aannemen van een nieuwe opdracht. Dit is de 

hoogst gemeten score. Daarna volgen tarief 

(5%) en reisafstand (2%). 

Nemen de organisaties waarin de respondenten 

actief zijn maatregelen in het kader van social 

return? 42% antwoordt bevestigend en geeft 

aan dat de maatregelen ook zichtbaar zijn. Dit 

is de hoogst gemeten score ten opzichte van 

de andere sectoren. 9% geeft aan dat er wel 

maatregelen worden genomen, maar dat deze 

niet zichtbaar zijn. 26% van de respondenten 

zegt dat hun opdrachtgevers geen maatregelen 

nemen en 23% heeft er geen zicht op.

Welke acties hebben de respondenten zelf in 

hun opdracht ondernomen in het kader van 

social return? Hier valt op dat 56% van de 

respondenten aangeeft dat zij social return 

niet als een onderwerp zien waarmee zij zich 

bezig moet houden (tegenover 46% totale 

responsgroep). De overige respons is gelijkmatig 

verdeeld over de genoemde opties.

Is er beleid rondom duurzame inzetbaarheid 

in deze sector? Nee, geeft 31% van de 

respondenten aan. Volgens 33% is er wel een 

beleid (en zichtbaar). 14% geeft aan dat er beleid 

is, maar dat dit niet zichtbaar is.

Highlights per sector
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Op basis van de totale 
respons zijn diverse 
correlaties en specifieke 
verbanden aan te geven. 
De meest opmerkelijke 
hebben wij hierna 
uitgewerkt.

Correlatie  
onderzoeksresultaten 
naar leeftijd
Wij onderscheiden de volgende 

leeftijdscategorieën: 

35-44 jaar 

45-54 jaar 

55-65 jaar

Het aantal respondenten jonger dan 35 jaar en 

ouder dan 65 jaar is minimaal. Deze respons is 

buiten beschouwing gelaten.

In opdracht
Hoe jonger de respondent, hoe hoger het 

aantal dat aangeeft in opdracht te zijn. In de 

leeftijdsgroep van 35-44 jaar is dit aantal 90%. Dit 

aantal neemt af naarmate de respondent ouder is. 

In de leeftijdsgroep 55-65 jaar is 67% in opdracht 

ten tijde van het onderzoek.

In opdracht via een bureau
43% van de respondenten in de leeftijd van 45-54 

jaar geeft aan via een bureau te werken. In de 

‘jongere’ groep is dit 38% en in de ‘oudere’ groep 

geeft 32% van de respondenten aan via een 

bureau te werken. 

Ontwikkeling van de vraag 

55% van de respondenten in de leeftijd van 35-44 

jaar verwacht een stijging van de vraag naar inte-

rim management. Naarmate de leeftijd toeneemt, 

worden de verwachtingen minder positief, maar 

niet negatief. Er is een verschuiving naar ‘nihil’ te 

zien (de vraag blijft nagenoeg gelijk).

Functie in opdracht 

Gesteld kan worden: hoe ouder de respondent, hoe vaker de rol van algemeen manager wordt inge-

vuld. De rol van project-/programmamanager wordt vooral ingevuld door de leeftijdsgroepen tussen 

35-54 jaar. 

En: hoe jonger de respondent, hoe vaker de rol van consultant wordt ingevuld. De rol van functioneel 

manager wordt vooral ingevuld door respondenten in de leeftijd van 45-54 jaar.

Op of onder niveau 

Naarmate de respondent ouder wordt, geeft deze vaker aan een functie onder zijn niveau uit te voeren. 

Voor alle leeftijdsgroepen geldt: de meeste respondenten vullen een functie in die op hun niveau is. 

Omvang organisatie 

Jongeren werken met name bij heel grote organisaties (> 2.000 medewerkers). Naarmate de leeftijd 

hoger wordt, zien wij een verschuiving naar de kleinere organisaties (<250 medewerkers).

 
Acquisitie-kanalen 

Via welk kanaal verwerven de respondenten hun opdrachten?

Extra bevindingen
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Tijdsbesteding aan acquisitie 

Hoeveel tijd hebben de respondenten het 

afgelopen halfjaar gemiddeld per week aan 

acquisitie besteed? 

De ‘ouderen’ hebben meer tijd besteed aan 

acquisitie dan de ‘jongeren’. Respondenten in 

de leeftijd 35-44 jaar hebben gemiddeld 2,3 uur 

per week aan acquisitie besteed. Dit loopt op tot 

3 uur in de leeftijdsgroep 55-65 jaar.

Aantal sollicitatiegesprekken 

Hoeveel gesprekken vinden er plaats voordat 

de opdracht aan de betreffende persoon 

wordt gegund? Hoewel het verschil minimaal 

is, zien wij dat de jongste leeftijdsgroep 

minder gesprekken nodig heeft dan de 

oudste leeftijdsgroep. Het gaat daarbij om 1,8 

gesprekken voor de jongeren. 2,1 gesprekken 

voor de middengroep (45-54 jaar) en 2,3 

gesprekken voor de oudste leeftijdsgroep. 

Tussenperiode 

Hoe lang is de periode totdat een nieuwe 

opdracht is gevonden? Wij zien hier eenzelfde 

ontwikkeling. Respondenten in de leeftijd 

van 35-44 jaar hebben binnen 4,5 week een 

nieuwe opdracht. Voor respondenten in de 

middengroep (45-54 jaar) is dit 7,5 week. 

Respondenten in de leeftijd van 55-65 jaar 

hebben na 9,5 week een nieuwe opdracht.

 
Uitgelicht: de periode 0-4 weken en meer 
dan 16 weken

Aantal connecties op LinkedIn

Gebruik social media 

Jongeren (35-44 jaar) gebruiken social media vooral om zichzelf te promoten. Ouderen (55-65 jaar) 

gebruiken social media met name om meer te leren over toekomstige opdrachtgevers.

Tijdsbesteding aan social media 

Hier zien wij nauwelijks verschillen tussen de leeftijdsgroepen.

Omzet 

De middengroep laat de hoogst gemeten omzet zien over 2015. Gevolgd door de jongste groep. De 

groep ouderen ten slotte laat de minste omzet zien.  

 

Uurtarief 
Respondenten in de leeftijd van 45-54 jaar kennen het hoogst gemeten uurtarief. Iets lager ligt het 

uurtarief in de leeftijdsgroep daarboven (55-65 jaar). Het laagste uurtarief wordt gemeten in de 

jongste leeftijdsgroep (35-44 jaar).

Tariefontwikkeling 

Naarmate de respondent ouder wordt, vlakken de verwachtingen af. Alle leeftijdsgroepen zijn 

optimistisch over de ontwikkelingen van de tarieven. Echter, naarmate de leeftijd toeneemt, worden 

de verwachtingen meer neutraal (nihil).

Vorm vergoeding 

Jongeren werken voornamelijk via een uurtarief. Andere vormen van beloning komen vaker voor 

wanneer de respondent ouder wordt.

Opdrachtduur 

De gemiddelde doorlooptijd van een opdracht in responsgroep tussen 45-54 jaar is 13,5 maand. 

Voor de ‘ouderen’ is de opdrachtduur twee maanden korter en voor de ‘jongeren’ een maand korter.

Inzet  
Er is een omslagpunt te zien wanneer respondenten minder dagen per week gaan werken. Dit 

gebeurt vanaf de leeftijdsgroep 55-65 jaar.  

Opleiding 

De middengroep (45-54 jaar) heeft iets minder tijd aan opleiding besteed dan de twee andere 

leeftijdscategorieën.

Soort opleiding 

Welk soort opleidingen is gevolgd? 

35-44 jarigen: met name verdieping van kennis binnen het huidige vakgebied (53%) en persoonlijke 

ontwikkeling (42%). Nauwelijks: kennis opdoen binnen een nieuw vakgebied. 

45-54 jarigen: verdieping van kennis binnen het huidige vakgebied (60%); binnen een nieuw 

vakgebied (18%) en persoonlijke ontwikkeling (18%). 

55-65 jarigen: verdieping van kennis binnen het huidige vakgebied (41%); persoonlijke ontwikkeling 

(28%) en kennis opdoen binnen een nieuw vakgebied (23%).

Extra bevindingen

0-4 weken > 16 weken

35-44 jaar 69% 0%

45-54 jaar 37% 10%

55-65 jaar 25% 19%

35-44 jaar 1.083

45-54 jaar 806

55-65 jaar 755
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Extra bevindingen

In loondienst of zelfstandig ondernemer
Wanneer een vast dienstverband wordt aangeboden, gaat u hier dan op in?

Tevredenheid over het zelfstandig ondernemerschap / rapportcijfer

Additionele, betaalde activiteiten 

Iedere leeftijdscategorie geeft aan naast de interim opdracht nog een andere activiteit te hebben 

(47% geeft dit aan). Het soort activiteiten verschilt naar leeftijd. Jongeren hebben vaker dan ouderen 

nog een tweede interim opdracht. De middengroep (45-54 jaar) heeft vaker nog een andere 

onderneming. 

Waarom de keuze gemaakt voor het zelfstandig ondernemerschap? 
 

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 %

n Blijft zelfstandig          n Neemt vaste dienst in overweging
  

35-44 jaar  

45-54 jaar  

55-65 jaar  

8,2 7,8 7,7

35-44 jaar 45-54 jaar 55-65 jaar

Meer vrijheid / 
flexibiliteit

Meer benutten 
van talenten

Meer variëteit in 
werkzaamheden

Betere  
financiële  
beloning

35 - 44 jaar 25% 10% 9% 14% 
45 - 54 jaar 18% 11% 15% 10% 
55 - 65 jaar 17% 12% 16% 6% 

*alleen die opties zijn getoond waar opvallende verschillen te zien zijn
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Extra bevindingen

Inkomensdaling 

De ouderen (55-65 jaar) geven vaker aan een inkomensdaling te ervaren dan de andere 

leeftijdsgroepen. Bij de wijze waarop respondenten deze opvangen, valt op dat de respondenten in 

de leeftijd 45-54 jaar minder vaak aangeven dat zij hun opgebouwde vermogen aanspreken. 

Ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen geven zijn vaker aan een of meerder nevenactiviteiten 

te ontwikkelen.

Verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid
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Extra bevindingen

Reisafstand versus tarief 
Wat weegt na de opdrachtinhoud zwaarder 

voor de respondenten: reisafstand of tarief. 

Het tarief telt binnen alle leeftijden zwaarder. 

Naarmate de leeftijd van de respondent stijgt, 

wordt het belang van het tarief minder. En 

daarmee het belang van de reisafstand groter.

 

Social return 

Voor de jongere respondenten is social 

return nauwelijks een punt van aandacht. De 

aandacht en betrokkenheid bij dit onderwerp 

nemen stapsgewijs toe in de opvolgende 

leeftijdsgroepen. Hoewel deze beperkt blijven.

 

Correlatie onderzoeksresultaten naar gender 

In opdracht 

77% van de vrouwelijke respondenten geeft aan in opdracht te zijn. Van de mannelijke 

respondenten is 73% in opdracht ten tijde van het onderzoek.

In opdracht via een bureau 

38% van de mannelijke responsgroep is in opdracht via een bureau en 32% van de vrouwelijke 

respondenten.  

Omvang organisatie 

Meer vrouwen (39%) geven aan in grote organisaties te werken (> 2.000 medewerkers), dan 

mannen dat doen (35%).

Functie op of onder niveau 

Iets meer vrouwen (30%) dan mannen (26%) geeft aan dat de functie die zij invullen onder hun 

niveau is.

Acquisitie-kanalen 

Via welk kanaal verwerven de respondenten hun opdrachten? 

Opvallend is het verschil in het gebruik van het persoonlijke netwerk. Voor 71% van de mannelijke 

respondenten is dit het belangrijkste kanaal. Voor de vrouwelijke responsgroep is dit 59%. Zij werven 

vaker dan mannen opdrachten via social media en marktplaatsen. Ook maken zij, hoewel gering, 

iets meer gebruik van bureaus.

Tijdsbesteding aan acquisitie 

De mannelijke respondenten hebben het afgelopen jaar gemiddeld 3,5 uur aan acquisitie besteed. 

Voor de vrouwelijke responsgroep gaat het om 2 uur.

Aantal sollicitatiegesprekken 

Hoeveel gesprekken vinden er plaats voordat de opdracht aan de betreffende persoon wordt 

gegund? Wat opvalt, is dat vrouwen vaker dan mannen aangeven de opdracht na 1 gesprek 

gewonnen te hebben (32% versus 18%). Ook wanneer de opdracht na 2 gesprekken wordt verstrekt, 

zien wij dit verschil (57% versus 51%). Mannen hebben gemiddeld meer gesprekken nodig dan 

vrouwen voordat de opdracht een feit is.

Tussenperiode 

Hoe lang is de periode totdat een nieuwe opdracht is gevonden? Wij zien hier eenzelfde 

ontwikkeling. De vrouwelijke respondenten geven een korte periode aan die ligt tussen twee 

opdrachten dan de mannen.

Aantal connecties op LinkedIn 

Mannen hebben gemiddeld 813 connecties op LinkedIn. Vrouwen gemiddeld 669. 

Tijdsbesteding aan social media 

Mannen geven aan meer tijd aan social media te besteden dan vrouwen, hoewel het verschil 

minimaal is: namelijk 5 minuten per week.
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Extra bevindingen

Omzet
De jaaromzet in 2015 van de mannelijke respondenten bedraagt circa € 123.000,-. Voor de vrouwen 

komt de jaaromzet uit op zo’n € 115.000,-. 

Uurtarief 
Het uurtarief ligt nagenoeg gelijk (€ 2,- verschil).

Tariefontwikkeling
De mannelijke respondenten zijn iets positiever waar het gaat over de ontwikkelingen van de tarieven. 

Vorm vergoeding
Wij zien een groot verschil bij het werken via uurtarieven. 91% van de vrouwen regelt de vergoeding 

via een vast uurtarief tegenover 73% van de mannen. 

Opdrachtduur 

De gemiddelde doorlooptijd van een opdracht ligt bij mannen 1 maand hoger dan bij vrouwen.

Inzet  

25% van de vrouwen geeft aan 5 dagen per week te werken. Bij de mannen ligt dit op 46%.   

Soort opleiding 

Evenveel mannen als vrouwen geven aan het afgelopen jaar een opleiding te hebben gevolgd. Op 

welk gebied heeft de gevolgde opleiding betrekking? 

 

In loondienst of zelfstandig ondernemer 
Wanneer een vast dienstverband wordt aangeboden, gaat u hier dan op in?










23 %

34 %
Persoonlijke  
ontwikkeling

Vakinhoudelijk: 
nieuw vakgebied

Vakinhoudelijk: 
binnen vakgebied

19% 

24%

53%

31%

 
 
 

49 % 51 %

Man 

59 % 41 %

Vrouw 

n Blijft zelfstandig     n Neemt vaste dienst in overweging
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Extra bevindingen

Wijze van pensioenopbouw

Reisafstand versus tarief 
Wat weegt na de opdrachtinhoud zwaarder voor de respondenten: reisafstand of tarief. 

Het tarief telt voor zowel mannen als vrouwen zwaarder. Mannen (72%) geven dit vaker aan dan 

vrouwen (62%). 

Social return 

Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat zij social return niet als een onderwerp zien waarmee zij 

zich bezig moeten houden.










59 %
In eigen beheer

Via  
pensioenverzekeraar

Anders

39%

14% 

16%

10%

18%

Additionele, betaalde activiteiten 

Welke activiteiten worden uitgevoerd naast de 

interim opdracht? Mannen geven vooral aan 

nog een andere onderneming te hebben (16%).  

Bij vrouwen gaat het vooral om een tweede 

interim opdracht (19%). 

 
Verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Bouwt pensioen op

47 % 41 %

Man Vrouw

83 %
73 %

Man Vrouw
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Indices

Interim Index per sector

Interim Index per functiegebied
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Interim Index financiële dienstverlening per functiegebied

dec-08 apr-09 nov-09 mei-10 nov-10 mei-11 nov-11 mei-12 nov-12 jun-13 mei-14 mei-15 mei-16

Algemeen manager 84,5 65,4 60,3 68,5 78,8 87,9 90,9 100,2 90,7 92,1 96,3 118,6 115,8

Consultant 93,8 75,7 74,4 82,1 94,2 110,2 89,5 100,1 101,6 105,2 112 132 142,8

Functioneel manager 86,2 65,6 48,2 53,5 66,5 78,8 71,2 70,0 62,3 59,0 68,3 77,2 75,9

Project- / programmamanager 84,7 55,1 38,7 50,4 56,3 64,8 59,0 49,1 38,9 36,1 41,2 45,2 47,9

Specialist 116,2 129,8 144,2

Overall totaal 86,2 63,9 52,4 60,5 70,2 81,1 74,4 72,8 65,5 64,2 71 81,5 86,1

Interim Index industrie / diensten / retail per functiegebied

dec-08 apr-09 nov-09 mei-10 nov-10 mei-11 nov-11 mei-12 nov-12 jun-13 mei-14 mei-15 mei-16

Algemeen manager 96,2 86,0 81,3 84,6 93,7 101,0 96,5 95,7 85,0 82,0 86,2 94,8 105,5

Consultant 99,4 92,6 96,3 110,0 122,0 138,9 124,6 127,2 119,0 117,8 124,6 138,3 147,0

Functioneel manager 88,3 71,7 70,4 73,9 81,4 98,9 96,1 95,4 86,9 89,3 98,6 111,3 123,2

Project- / programmamanager 94,9 80,4 74,9 79,1 94,6 106,1 110,4 107,6 104,1 111,3 116,5 125,9 135,0

Specialist 128,8 138,2 137,0

Overall totaal 93,5 80,2 77,5 82,2 92,3 105,2 101,9 101,5 93,0 94,4 101,2 112,2 121,6

Interim Index overheid per functiegebied

dec-08 apr-09 nov-09 mei-10 nov-10 mei-11 nov-11 mei-12 nov-12 jun-13 mei-14 mei-15 mei-16

Algemeen manager 99,6 94,8 87,2 76,6 64,4 52,3 38,1 26,6 14,6 7,5 10,4 23,5 37,2

Consultant 99,9 93,1 86,0 81,4 65,4 51,9 33,5 24,4 11,6 4,5 9,2 20,1 33,0

Functioneel manager 102,2 97,2 86,7 79,7 71,5 66,3 52,2 42,0 34,0 26,4 32,9 41,1 61,0

Project- / programmamanager 94,0 88,3 76,1 69,3 58,8 55,2 40,9 31,5 27,2 19,7 23,3 33,3 35,1

Specialist 12,1 15,1 30,6

Overall totaal 98,8 93,5 84,2 76,1 65,1 56,5 42,0 31,7 23,2 15,9 20,7 30,8 42,3

Interim Index utilities / telecom / ov per functiegebied

dec-08 apr-09 nov-09 mei-10 nov-10 mei-11 nov-11 mei-12 nov-12 jun-13 mei-14 mei-15 mei-16

Algemeen manager 99,7 86,6 72,0 79,5 85,2 92,7 99,1 103,5 98,5 96,9 101,1 117,1 127,1

Consultant 97,5 80,3 68,9 85,4 104,1 114,1 106,6 120,0 109,8 94,3 101 126,7 142,3

Functioneel manager 84,4 72,1 73,1 72,5 85,9 94,9 106,0 106,3 102,6 102,8 112,1 114 127,8

Project- / programmamanager 88,3 62,9 59,9 55,1 54,5 48,5 48,7 42,1 32,3 33,4 38,5 38,1 49,1

Specialist 105,2 115,2 107,3

Overall totaal 90,5 73,2 67,4 69,1 74,2 78,4 83,3 82,1 75,6 74,2 81 88,2 99,0

Interim Index zorg per functiegebied

dec-08 apr-09 nov-09 mei-10 nov-10 mei-11 nov-11 mei-12 nov-12 jun-13 mei-14 mei-15 mei-16

Algemeen manager 101,5 96,6 92,9 92,6 94,3 98,5 96,6 97,0 92,9 90,9 92,0 91,7 107,6

Consultant 99,2 93,2 90,7 103,7 89,7 54,0 56,5 63,4 54,2 67,9 67,9 88,8 105,5

Functioneel manager 97,0 86,3 84,9 83,6 86,7 96,3 100,4 95,9 92,8 100,9 107,9 115,2 129,5

Project- / programmamanager 98,6 98,6 102,9 123,7 144,6 145,2 151,3 156,6 145,4 149,3 158,8 161,3 165,9

Specialist 97,9 91,9 91,9

Overall totaal 99,2 93,0 92,0 95,9 99,3 101,5 103,1 104,1 98,9 102,8 108,6 114 125,4

De functie 'specialist' is toegevoegd in mei 2014 en heeft als gevolg daarvan geen historie. Is gestart op een index van 100 laten en hierdoor een stuk hoger 
dan de andere functies.
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Re f le ct ie s
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Reflectie  
Schaekel & Partners
Door ing. Piet Hein de Sonnaville

Piet Hein de Sonnaville is een van de partners 

van Schaekel & Partners. Hij is sinds 2000 actief 

in de wereld van tijdelijke managementposities. 

Een sector in ontwikkeling zou een conclusie 

kunnen zijn, na het lezen van het 13e Interim 

Index onderzoek. Maar een sector in 

ontwikkeling verandert en is ‘op weg naar’. 

Kijkend naar trends en de andere Interim Index 

rapporten, zou ook de conclusie kunnen zijn: 

een volwassen sector is gevormd. Een sector 

die op onderdelen conjunctuurgevoelig is (tarief, 

vraag) en op onderdelen juist niet (mate van 

tevredenheid, verschillen tussen jong/oud). Het 

voordeel van deze reeks onderzoeken is dat 

wij redelijk goed in staat zijn trends van feiten 

te onderscheiden en daardoor tijdelijke en 

blijvende elementen weten te duiden en aan te 

wijzen.

Een ervan, jong/oud. Niet heel verrassend, 

maar wel steeds terugkomend. De een 

(jong) heeft een ander profiel en andere 

bezettingsgraad. Niet nieuw. Wel nieuw is dat 

het distributiekanaal voor het verwerven van 

opdrachten verschilt: jong werkt meer met 

bureaus dan oud. Bij nader inzien verklaarbaar. 

Enerzijds vanwege het nog bescheiden 

netwerk dat jongeren hebben ten aanzien 

van opdrachtgevers. Anderzijds vanwege de 

volwassenheid van de propositie die ouderen 

iets meer hebben dan jongeren. Noem het de 

lessons learned. Er zijn meer opvallende punten 

tussen oud en jong. De reden om te kiezen 

voor het zelfstandig ondernemerschap. Jong 

opteert voor vrijheid, flexibiliteit en de financiële 

beloning. Opvallend is dat die laatste geen groot 

percentage is (14%). Ook is het soort opleiding 

verschillend: jong binnen het vakgebied, oud 

wat meer daarbuiten. Het overall beeld ontstaat 

dat de verschillen tussen markten, gender, 

functionele gebieden niet zo groot zijn ten 

opzichte van de verschillen tussen jong en oud. 

Maatschappelijk een zorgelijk feit, waarbij wij 

geen signalen zien dat trends en ontwikkelingen 

een andere kant opgaan. Onze visie op de 

levensloop van de manager wordt hiermee 

steeds actueler. Wij blijven volharen in de visie 

dat ondernemerschap en interim activiteiten in 

de middenfase van een loopbaan juist prima tot 

zijn recht komen. Daarvoor of daarna kan, maar 

kansen op een succesvol bestaan zijn kleiner. 

Dit onderzoek toont wederom aan dat cijfers in 

dezelfde richting wijzen.

Ook nu weer zien we dat bijna ¾ van de 

populatie in opdracht is. Ziet hier nog rek in? 

Wij denken van wel. Uit ervaring weten wij 

dat interim managers met goed gevoel voor 

inhoud, markt en ondernemerschap van 

opdracht naar opdracht rollen, met soms maar 

enkele dagen leegloop ertussen. Deze groep 

wordt steeds groter, waardoor per saldo de 

bezettingsgraden zullen stijgen, zoals we dat 

nu zien bij mensen in de leeftijd van 35 tot 

45 jaar. Als er een ding is dat dit onderzoek 

ons leert, is dat goed ondernemerschap een 

basisvoorwaarde is om succesvol in deze markt 

te opereren. Wij zien dat de totale doelgroep ten 

opzichte van 4 jaar geleden veel beter scoort 

op dit element. Toch is er een element dat 

minder scoort: de bestede tijd aan acquisitie. 

In tijden dat de bezettingsgraad hoger is gaat 

dit ten koste van andere zaken. Korte en lange 

termijn focus verschillen klaarblijkelijk. Als er 

een punt is waarop valkuilen te vinden zijn, 

dan is dat deze. Goede ondernemers laten zich 

niet leiden door de waan van de dag en kijken 

naar morgen. Acquisitie en tijdsbesteding aan 

klantgesprekken zijn zaken waarop je nooit 

moet ‘bezuinigen’. Hoe begrijpelijk dat velen 

in goede tijden kiezen voor extra omzet, toch 

leert de praktijk dat in termen van kosten 

en baten niet moet worden gesneden in 

(nieuwe) contactmomenten met potentiele 

opdrachtgevers.

Het overall beeld op de interim markt blijft 

positief, net als vorig jaar. Kijken we naar de 

sectoren, dan valt de overheid op. 43% van 

de respondenten verwacht een stijging van 

de vraag, slechts 8% verwacht een daling. 

Hoewel de wet DBA (Deregulering Beoordeling 

Arbeidsrelaties) nog pril is, lijkt deze nauwelijks 

voor belemmeringen te gaan zorgen. Op 

basis van de onderzoeksresultaten kunnen 

wij (voorzichtig) vaststellen dat de wetgeving 

rondom de WNT (Wet Normering Topinkomens) 

zijn werk doet. Het onderzoek laat zien dat 

tarieven voor top-interim managers in de 

overheid rond  

€ 110,- liggen. 71% van de respondenten 

verwacht dat de tarieven het komende halfjaar 

gelijk blijven. Ook relevant is de gemiddelde 

opdrachtduur in de overheid, deze bedraagt 13 

maanden. Een kentering ten opzichte van een 

jaar geleden: wij zien dit jaar voor het eerst dat 

de overheid niet de langste opdrachtduur kent 

ten opzichte van de andere sectoren.

De grote verschillen tussen sectoren vereisen 

dat managers meer wendbaar moeten zijn voor 

wat betreft hun marktfocus. Voor de overheid 

kan dit gunstig uitpakken. Specialistische kennis 

uit andere markten kan snel worden verkregen, 

tegen een gemiddeld lager uurtarief. Managers 

hebben feitelijk de keuze tussen leegloop in 

de ‘eigen’ markt, of zich aanpassen aan andere 

markten, waar lagere tarieven van toepassing 

zijn. Wij zien dat velen kiezen voor de laatste 

optie.

Ook nu weer de bevestiging van de rol van 

sociale media als vraagbaak. Het percentage 

dat aangeeft juist via dit kanaal opdrachten 

te verwerven, blijft klein. We zijn nu zo ver 

gevorderd in de volwassenheid van dit medium 

dat we voorzichtige conclusies hierover 

mogen trekken. Vraag en aanbod treft elkaar 

persoonlijk, in een gesprek, aan tafel.

Uurtarief versus jaaromzet. Een 

-maatschappelijk- gevoelig thema. Uurtarieven 

wekken weerstand, zo weten wij uit ervaring, 

wanneer deze hoger zijn dan € 100/110 per 

uur. Het gemiddelde tarief zoals dat zich in dit 

onderzoek openbaart, valt in deze categorie, 

zij het niet voor iedere markt. Toch is het beeld 

anders wanneer de jaaromzet ter tafel komt. 

Uit deze omzet (die rond de € 120.000 per jaar 

ligt) moeten alle bij het vakgebied behorende 

kosten betaald worden. Wat daarna resteert, 

is een fraai resultaat, maar toch geenszins 

een bedrag dat exorbitant of buitensporig 

is. Het blijft ruimschoots binnen de WNT-

normen en afgemeten tegen salarislevels op 

middelmanagementniveau kan dat de toets der 

vergelijking ruimschoots volstaan. Eens te meer 

blijkt ook hier de volwassenheid van de markt 

uit: een prima, volwaardig beloningsmodel, 

maar ook niet meer dan dat.

Opvallend ook zijn de verschillen tussen de 

sectoren. Als aangegeven de overheid, die terug 

is. Maar ook opvallend is de financiële sector, 

die vrijwel gelijk blijft in de indices, waar andere 

markten betere cijfers laten zien. We zien dit 
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ook terug in het aantal mensen in opdracht. 

Ruim 1/3 van de populatie uit het FS-segment 

heeft geen opdracht. Wij verwachten dat ook 

de tarifering, die nu nog tot een van de hoogste 

behoort, een neerwaartse trend zal gaan volgen. 

Het is duidelijk dat deze sector zich in een 

krimpscenario bevindt. Wij zien dit ook terug 

bij het aantal mensen dat verzekerd is tegen 

arbeidsongeschiktheid: het percentage is fors 

gedaald ten opzichte van 5 jaar geleden. Met de 

opbouw van een pensioen bij een verzekeraar is 

het al niet anders.

Aanvullende activiteiten. Te zien is dat minder 

mensen aanvullende activiteiten hebben. Dat 

is ook minder nodig dan vorige jaren, omdat 

de markten herstellen. Enerzijds verheugend 

omdat focus en richting eendimensionaal 

is, anderzijds geven additionele activiteiten 

ook andere inzichten en geven ook blijk van 

ondernemerschap.

Concluderend kun je stellen dat de trend in veel 

opzichten, voor veel markten en voor vrijwel 

alle functionele gebieden opwaarts is. Niet zo 

sterk als vorig jaar, maar wel een stijgende lijn. 

Dat is goed nieuws en getuigt van stabiele 

groei, die minder piekmatig verloopt dan 

velen verwachten. Onze verwachting is dat dit 

doorzet. Wel zullen steeds grotere verschillen 

binnen en tussen markten en sectoren zijn waar 

te nemen. Echte schaarste is aanwezig in met 

name onderdelen van sommige functionele 

gebieden (ICT), maar is nog uitzonderlijk. In de 

door ons onderzochte doelgroep zal voorlopig 

geen sprake zijn van nijpende tekorten die 

zich vertalen in torenhoge tarieven. Goed 

ondernemerschap ten spijt.
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Reflectie
Rabobank
Door Kishan Ramkisoensing

Kishan Ramkisoensing is sectorspecialist 

zakelijke dienstverlening bij Rabobank 

International

Het zal niemand zijn ontgaan, mijn werkgever 

de Rabobank is bezig met één van de 

grootste reorganisaties uit haar bestaan. Deze 

reorganisatie raakt een groot gedeelte van 

het personeelsbestand. Ook mijzelf. Ik heb 

daarom met veel interesse kennisgenomen 

van de onderzoeksresultaten van het Interim 

Onderzoek 2016. Het kiezen voor een bestaan 

als zelfstandig professional is een stap die ik op 

dit moment serieus overweg.

Ik ben 34 jaar, heb Internationale Bedrijfskunde 

en Sociologie gestudeerd aan de Erasmus 

Universiteit en ben meer dan negen jaar 

werkzaam bij de Rabobank als sectorspecialist 

Zakelijke Dienstverlening. Vanuit dit profiel 

heb ik naar de uitkomsten van het onderzoek 

gekeken. Er is een aantal resultaten die ik graag 

in breder perspectief wil plaatsen.

Ten eerste, het onderzoek bevestigt dat het 

grootste gedeelte van de respondenten een 

opdracht verkrijgt uit het eigen netwerk. Een 

trend die we ook op de arbeidsmarkt zien. 

Werk- en opdrachtgevers percipiëren een 

groot aanbod van potentiële medewerkers. 

Deze perceptie wordt bevestigd door het groot 

aantal reacties dat werk- en opdrachtgevers 

ontvangen bij plaatsing van een vacature en/

of opdracht. Paradoxaal genoeg leidt het grote 

aanbod niet tot het gemakkelijk vinden van de 

juiste persoon voor de opdracht. Als gevolg 

daarvan worden eisen aan medewerkers/

opdrachtnemers gesteld die niet altijd reëel 

zijn. Men is vaak opzoek naar het zogenaamde 

‘schaap met vijf poten’. Om je als zelfstandig 

professional toch te kunnen onderscheiden 

van de grote massa, wordt het eigen netwerk 

nadrukkelijk ingezet. Daarnaast helpt het 

persoonlijk netwerk bij het vinden van een 

opdracht voordat deze breder beschikbaar 

komt. Het onderhouden van het eigen netwerk 

is dus essentieel.  Het onderzoek toont dat 

men ongeveer 4 dagen per week actief is met 

het vervullen van de opdracht. Ik zou willen 

oproepen om de 5e dag (indien de persoonlijke 

situatie het toelaat) te gebruiken om te (blijven) 

investeren in het uitbreiden en verdiepen van 

het netwerk. Mijn verwachting is dat dit voor de 

komende jaren alleen maar belangrijker wordt. 

In het onderzoek zien we dat ook terug in de 

(lichte) daling van het aantal opdrachten dat 

verkregen wordt via intermediairs. Daarnaast 

is de Nederlandse arbeidsmarkt al enige jaren 

aan het ‘upgraden’. Met andere woorden, het 

aandeel hoogopgeleiden wordt groter. Ook 

hierdoor neemt de onderlinge concurrentie 

tussen opdrachtnemers toe. Er komen 

andere selectiemechanismen die ervoor gaan 

zorgen of men wel of niet een opdracht krijgt. 

Opleiding, trainingen en ervaring worden 

randvoorwaarden. 

Hierop aansluitend wil ik graag het tweede punt 

aanstippen, namelijk duurzame inzetbaarheid 

en investeren in opleidingen. Wat mij betreft 

hangen deze twee punten nadrukkelijk samen. 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten in 

dit onderzoek ligt rond de 54 jaar. Het nieuws 

volgend, weten we dat de leeftijdscategorie 

50-55 jaar het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. 

Zelfs oud-voetballer John de Wolf is 

ingeschakeld om deze categorie aan een baan/

opdracht te helpen. Waar opleiding en dergelijke 

in toenemende mate randvoorwaardelijk 

worden, doet het mij veel deugd om te lezen 

dat een groot percentage van de responsgroep 

tijd investeert in het doen van opleidingen 

en trainingen. Dit blijft enorm belangrijk om 

inzetbaar te blijven en gevraagd te worden voor 

de meest interessante opdrachten. Want een 

ander interessant punt uit de resultaten is dat de 

respondenten toch primair gedreven worden 

door de inhoud van de opdracht dan door het 

geld dat het oplevert. Dit betekent uiteraard niet 

dat het laatste punt onbelangrijk is.

Tot slot: de ogenschijnlijke contradictie 

tussen aan de ene kant het kiezen voor 

zelfstandigheid en aan de andere kant het 

overwegen van een vaste baan. Uit de 

resultaten kunnen we opmaken dat ongeveer 

50 procent van de respondenten een vaste 

baan zou overwegen als de opdrachtgever 

deze aanbiedt. Aan de andere kant kiezen 

de respondenten in toenemende mate 

bewust voor het zelfstandigheidsbestaan. Een 

mogelijke verklaring is dat het hebben van 

een vaste baan bepaalde privileges (pensioen, 

arbeidsongeschiktheidsverzekering, etc.) 

kent, wat voor de zelfstandige professionals 

dit op dit moment (nog) niet goed is 

geregeld. Mijn verwachting is dat de hybride 

arbeidsvormen verder zullen groeien. Het 

aantal respondenten dat volgens hybride 

arbeidsvormen werkt, is relatief laag. Ik voorspel 

dat dit aantal de komende jaren gaat groeien. 

Bij de jongeren zien we al veel vaker dat zij 

meerdere opdrachtgevers hebben via diverse 

arbeidsrelaties (vast in dienst gecombineerd 

met zelfstandigheid). 

Terugkomend op mijn eigen situatie en de 

onderzoeksresultaten in perspectief plaatsend, 

ga ik er vanuit dat ik een goede positie op de 

arbeidsmarkt zou moeten hebben. Leeftijd, 

training en opleiding zijn up-to-date. Daarnaast 

is mijn LinkedIn netwerk goed in lijn met de 

onderzoeksresultaten. De toekomst zal uitwijzen 

of dit wishful thinking is, of dat ik geheel pas 

binnen dit onderzoek.
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Reflectie
PZO-ZZP
Door Denis Maessen

Denis Maessen is voorzitter van PZO-ZZP

Ieder jaar wordt de markt voor tijdelijk 

management geanalyseerd door Schaekel & 

Partners. Het is inmiddels goed gebruik dat het 

Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) 

hier een korte reflectie op geeft.

Het valt op dat de interim manager het 

zelfstandig ondernemerschap behoorlijk 

positief beoordeeld.  Gemiddeld met een 7,8, 

waarbij de jongere zzp’ers het zelfstandig 

ondernemerschap zelfs met een 8,2 beoordelen. 

PZO-ZZP ziet dit als een positief signaal, immers 

het zelfstandig ondernemerschap biedt vele 

kansen en uitdagingen.  Dit blijkt ook uit het 

onderzoek. Als voornaamste redenen voor 

zelfstandigheid worden autonomie, vrijheid 

en flexibiliteit aangevoerd. Daarnaast is ook 

de variatie in werkzaamheden een belangrijke 

reden voor hen om op deze manier werkzaam 

te zijn. 

Veel interim managers kiezen bewust voor het 

zelfstandig ondernemerschap. Ongeveer de 

helft geeft aan voor een vast dienstverband 

te bedanken. Veel werkenden willen niet in 

het keurslijf van een dienstbetrekking worden 

geduwd, maar de vrijheid hebben om te 

ondernemen. Iets dat PZO-ZZP ook duidelijk 

herkent bij haar eigen achterban.

43% van de interim managers verwacht een 

stijging van de vraag naar hun diensten. 

Opmerkelijk is het wel dat een ruime 

meerderheid, 87%, in 2016 een inkomstendaling 

ervaart dan wel verwacht. Dit baart ook PZO-

ZZP zorgen. Een aantrekkende economie en 

een toenemende vraag naar arbeid zouden 

andere percentages moeten laten zien. PZO-ZZP 

houdt dit, zeker met de onlangs ingevoerde 

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 

en daarmee het afschaffen van de VAR in het 

achterhoofd, nauwlettend in de gaten. Wet- en 

regelgeving mogen geen belemmeringen 

opwerpen om te ondernemen. 

Het onderzoek laat zien dat 46% van 

de respondenten verzekerd is tegen 

arbeidsongeschiktheid. Dit is een daling 

van het percentage. PZO-ZZP vindt het 

belangrijk dat zzp’ers in ieder geval 

goede toegang moeten hebben tot 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zij 

kunnen dan zelf een bewuste keuze maken om 

zich te verzekeren.

PZO-ZZP vindt het positief dat 82% van de 

respondenten aangeeft op enigerlei wijze 

een pensioenvoorziening op te bouwen.  Het 

opbouwen van een oudedagsvoorziening 

is belangrijk en geeft ook rust tijdens het 

arbeidzame leven. De fiscaliteit moet, wat betreft 

PZO-ZZP, dan ook de mogelijkheden blijven 

bieden om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te 

bouwen.

Ten slotte is het goed om te zien dat er ruim 

450 respondenten hebben deelgenomen 

aan het onderzoek. Signalen uit de markt zijn 

namelijk essentieel voor politiek Den Haag om 

beleid te ontwikkelen dan wel aan te passen. 
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Reflectie TNO

Door prof.dr. Steven Dhondt

Prof.dr. Steven Dhondt is senior reseach scientist 

bij TNO. Daarnaast bekleedt hij de leerstoel 

Sociale Innovatie aan de Katholieke Universiteit 

Leuven. 

Is sociaal het nieuwe normaal?

Als alle bedrijven zich iets van sociale 

ongelijkheid zouden aantrekken, dan zou er 

geen nood meer hoeven te zijn aan een sociaal 

vangnet in de samenleving. Kun je je voorstellen 

hoeveel goedkoper het ondernemen dan 

zou worden? Een absurde gedachte? Wel, de 

Gemeente Utrecht hoopt dat sociaal het nieuwe 

normaal wordt. Daarmee bedoelt de gemeente 

dat elke onderneming wel een sociaal project 

onder haar hoede kan nemen. Als bedrijven 

een deel van de scholing van werklozen op 

zich zouden nemen, dan hoeft de sociale dienst 

van de gemeente dat niet te doen. Resultaat: 

minder belastingen op gemeenteniveau. 

In de afgelopen tien jaar zijn organisaties 

schoorvoetend gestart met het inbrengen 

van dergelijke sociale doelstellingen in hun 

ondernemingsbeleid. Sommige ondernemers 

noemen zichzelf social entrepreneurs. Vandaar 

de stelling dat sociaal het ‘nieuwe normaal’ 

zou moeten worden. Niet alleen proberen 

ondernemingen meer en meer aan sociale 

doelstellingen te doen, maar ze doen ook aan 

duurzaamheid om het milieu te sparen en aan 

duurzame inzetbaarheid om medewerkers fit en 

mobiel te houden. 

In de Interim Index is voor het eerst gekeken 

naar het beleid van ondernemingen rondom 

duurzaamheid, social return en duurzame 

inzetbaarheid en naar het gedrag van de 

interim managers. Interessant om even te 

spitten in de antwoorden van de interim 

managers. Vragen die bij mij opkwamen waren 

of bedrijven meer aandacht hebben voor 

hun omgeving, of dat interim managers meer 

bewust zijn dan de bedrijven waar ze een klus 

uitvoeren? Is er sprake van een samenhang 

tussen waar men werkt en hoe men denkt? Een 

laatste vraag is of leeftijd, generatie-effecten, 

sector en geslacht er voor de sociale, duurzame 

en ontwikkeloriëntatie van interim managers 

toe doen. Ons vertrekpunt: interim managers 

hebben toch het imago voor het geld in de 

business te zijn. Dan zou dat bewustzijn toch 

laag moeten zijn. Maar misschien vergissen we 

ons. 

Onze eerste hypothese gaat op. Meer dan 

zeventig percent van de interim managers 

is extrinsiek gemotiveerd, althans laat tarief 

een rol spelen bij keuze voor een opdracht. 

Er moet toch eerst brood op de plank. Is dit 

niet het geval in alle sectoren? We hebben bij 

TNO ooit eens een experiment uitgevoerd 

bij overheidsambtenaren. De reden daarvoor 

was dat verschillende professoren beweerden 

dat de keuze voor het werken voor de 

overheid vooral inhoudelijk gedreven zou zijn. 

Overheidsambtenaren laten de inhoud van 

het werk of de lokroep van een publieke taak 

prevaleren. Ons onderzoek laat zien dat bij 

het begin van een carrière die Public Sector 

Motivation enigszins lijkt te bestaan. Maar na 

enkele jaren kijken die ambtenaren ook waar ze 

het snelst aan geld kunnen komen. Niks Public 

Service Motivation. In die zin hoeven de interim 

managers zich niet te schamen voor hun 

oriëntatie. Hoewel zij toch een raar volkje zijn. 

Hoe ouder de interim manager, des te minder 

de factor tarief een rol speelt. Blijkbaar is het 

geld dan al binnen? We kunnen ook niet echt 

zeggen dat bij de start van een carrière een 

interim manager inhoudelijk is gemotiveerd. We 

hebben namelijk geen jonge interim managers 

(onder 35 jaar) in het onderzoek. Daarmee 

blijven we op onze honger zitten wat betreft 

Interim Management Motivation. Vrouwelijke 

interim managers zijn minder geldbelust dan 

hun mannelijke collega’s, althans 10% is minder 

gericht op tarief. Inhoud is iets belangrijker voor 

vrouwen, maar ook hier laat een meerderheid 

van vrouwen geld ook een rol spelen bij keuze 

voor een interim job.

En wat met hun oriëntatie? Zijn interim 

managers ook sociaal, duurzaam, bezig met 

duurzame inzetbaarheid? Ze zijn in ieder geval 

erg gericht op duurzaam omgaan met de 

omgeving. Zo’n 88% van de interim managers 

geeft aan één of ander duurzaam gedrag te 

tonen. Het helpt natuurlijk niet dat één van 

die gedragingen te maken heeft met het 

krijgen van een elektrische auto. Ik neem aan 

dat niemand een Tesla weigert als die wordt 

aangeboden. Vreemd genoeg is de mate van 

duurzame oriëntatie het laagst in de sectoren 

industrie en zorg. Daarentegen is de duurzame 

oriëntatie het hoogst in de utility-sector. 

Een ferme meerderheid (66%) van de interim 

managers zorgt voor eigen scholing en 

opleiding. Dat doen ze goed. Opnieuw valt 

op dat bij de interim managers in de zorg 

deze aandacht het laagst is. Net zo laag als 

in de financiële dienstverlening. We zouden 

verwachten dat dit toch kennis-kritische 

sectoren zijn. Wonderlijk resultaat. Maar het 

meest opvallende resultaat is dat slechts 

28% van de interim managers een sociale 

oriëntatie heeft. We hebben daar de vragen 

over social return voor gebruikt. Social return 

is een aanpak om meer werkgelegenheid te 

creëren voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen, 

bij het verstrekken van inkoopopdrachten, de 

opdrachtnemer stimuleren of verplichten om 

kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te 

betrekken bij de uitvoering van de opdracht 

(www.pianoo.nl). Spijtig is wel dat een kwart 

van de interim managers niet eens weet waar 

social return over gaat. Er is dus nog wel wat 

werk aan de winkel om de interim managers te 

‘socialiseren’. 

OK. Interim managers hebben iets met 

duurzaamheid, proberen wel zichzelf bij te 

scholen en vinden sociale vraagstukken niet 

echt op hun bordje liggen. Maar wat zeggen 

ze over de bedrijven waar ze aan de slag 

gaan? Zijn de klanten/bedrijven van de interim 

managers duurzaam, ontwikkelgericht en 

sociaal? Zo’n 56% van de organisaties waarvoor 

wordt gewerkt, zou inzetten op duurzaamheid. 

Dat is toch een stuk lager dan de interim 

managers dat zijn. Het beeld schuift wat betreft 

de twee andere aspecten. Zo’n 52% voert 

een beleid op het onderwerp van duurzame 

inzetbaarheid. Bij het merendeel daarvan is 

dat beleid ook zichtbaar in de organisatie. Het 

percentage bedrijven dat iets doet of zegt te 

doen aan social return komt uit op veertig 

procent. Daarvan doet twee-derde actief iets 

aan social return. Als we naar de combinatie van 
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alle maatregelen kijken, dan combineert zo’n 

11% van de organisaties alle oriëntaties. De helft 

van de bedrijven doet helemaal nergens aan. 

Dit percentage is niet goed vergelijkbaar met 

de vorige percentages omdat in de vergelijking 

de non-respons er anders uit ziet.  Opnieuw 

zien we wel dat de industrie en de zorg minder 

aandacht hebben voor de drie oriëntaties. Van 

de industrie zouden we dit misschien kunnen 

verwachten, van de zorg is dit niet goed 

verklaarbaar. Maar het lijkt erop dat de bedrijven 

meer aandacht hebben voor duurzaamheid, 

ontwikkelperspectief en sociale doelstellingen 

dan de interim managers zelf. 

Dan komen we aan onze vragen over de wat 

achter deze cijfers zit. Een eerste vraag is dan 

of soort zoekt soort? Daarmee bedoelen we 

dat interim managers met meer aandacht 

voor duurzaamheid, ontwikkelperspectief en 

sociale oriëntaties, ook meer naar organisaties 

zoeken die die oriëntatie hebben. Dat blijkt 

amper het geval te zijn. Voor duurzaamheid lijkt 

er een klein verband, maar dat is slechts een 

beperkt verband. Er is geen sprake van soort 

zoekt soort. Begrijpelijk is dat als we weten 

dat de overgrote meerderheid van de interim 

managers gedreven is door tarief en niet zozeer 

door de omgeving waarin ze terecht komen. 

Is het dan misschien zo dat leeftijd of geslacht 

de oriëntatie van interim managers meer 

verklaart? Zoals hoger aangegeven: vrouwen 

letten blijkbaar wat meer op de omgeving waar 

ze terechtkomen, mannen minder. Wat betreft 

leeftijd is sprake van een omgekeerd beeld: 

oudere interim managers letten iets meer op 

de oriëntatie. Worden de interim managers 

iets zachter met de tijd? De moeite om in een 

vervolgonderzoek verder uit te diepen.

Plagen mag. Interim managers moeten niet 

schromen om zich uit te spreken over de 

oriëntatie van hun klanten. De ondernemingen 

waar ze werken zijn socialer, duurzamer en 

meer ontwikkelgericht dan zij dat zelf zijn. 

Genoeg redenen om dat zelf ook te worden, 

en dat dus bespreekbaar te maken met 

bedrijven. Pas dan wordt sociaal, duurzaam en 

ontwikkelgericht het ‘nieuwe normaal’. In onze 

wereld moeten bedrijven helpen om de wereld 

te redden. Duurzaamheid, ontwikkelgerichtheid 

en sociale oriëntatie zouden de boventoon 

moeten voeren. Interim managers dienen deze 

oriëntaties ook mede te ondersteunen. Save the 

world: begin bij jezelf!
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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, toe 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.
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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.”


