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Goed Opdrachtgeverschap

VOORWOORD

Je organiseert een leuk seminar over ‘flex’, met inspirerende vergezichten over de

maar ook ons seminar bij de SER, een reeks interviews met zelfstandig professionals,

veranderende maatschappij en arbeidsmarkt en over de vraag hoe organisaties

audits bij opdrachtgevers, vragenlijsten, artikelen die we over goed opdrachtgever-

daarop moeten inspelen. Maar ineens staan er demonstranten voor de toegangsdeur.

schap publiceerden en de reacties daarop. Dat leverde steeds nieuwe inzichten en

Ze roepen dat vaste banen verdwijnen en dat flexwerk maar niets is. Nee, ons is dat

puzzelstukjes op.

niet overkomen. Kevin Wheeler, recruitmentgoeroe, wel, zo vertelde hij ooit op een
ZiPconomy-bijeenkomst. Het had zomaar gekund dat die demonstranten ook bij ons

Zo ontstond ook de behoefte om – voor het eerst – een gedegen en wetenschappelijk

event hadden gestaan. Actuele berichtgeving over de inzet van flexibele werknemers

onderzoek te doen naar goed opdrachtgeverschap. Niet alleen een populariteitslijstje

bij organisaties staat al snel in een negatief daglicht.

om erachter te komen wat ondernemers tevreden maakt, maar we gingen een laag
dieper. Wat maakt goed opdrachtgeverschap ‘goed’? Wat werkt echt in het verbeteren

Er gaat natuurlijk ook best veel mis. Aan de rafelranden van de flexmarkt zijn er

van de relatie? Wat kan een organisatie doen (en laten) om te zorgen dat zelfstandig

onredelijke tarieven, schijnzelfstandigheid en gedwongen zelfstandigheid. Geregeld

professionals goed tot hun recht komen en er dus ook meer rendement uit een

wordt flexregelgeving misbruikt of ontdoken. Er zijn opdrachtgevers en goed betaalde

opdracht komt? Want, en daar is niets mis mee, daar gaat het toch om.

opdrachtnemers die elkaar in slaap sussen met veel te lang lopende opdrachten of
klinische selectieprocessen met een volledige focus op prijs, waarbij oog voor de

Dat het thema leeft, bleek wel uit de hoeveelheid respondenten die we in korte tijd

menselijke maat of kwaliteit is verdwenen. Er is best aanleiding voor protest.

bereikten. We zijn blij hierbij de resultaten van het onderzoek te kunnen presenteren.
Die resultaten vormen de kern van deze uitgave. Ze worden aangevuld met een aantal

Maar naast al die voorbeelden van hoe het niet moet, gaat ook zo veel wel goed.

beschouwingen die met name opgesteld zijn naar aanleiding van dialoogsessies, van

Honderdduizenden zelfstandig professionals stellen hun kennis en expertise tijdelijk

klein tot groot, die we georganiseerd hebben.

en met overtuiging ten dienst van organisaties, die daar om schreeuwen. Professionals
die, bevrijd van het niet zelden knellende dienstverband, de vrijheid ervaren om hun

Dit onderzoek en de bijbehorende sessies past bij onze ambitie om kennis te delen

vakmanschap te kunnen uitoefenen. Organisaties hebben in deze onmiskenbaar

en mensen en ideeën bij elkaar te brengen. Omdat wij geloven dat verschillen en

onzekere tijd grote behoefte aan flexibiliteit en zijn daarbij in staat om op een goede

overeenkomsten hun eigen werk doen in een dialoog en zo echte wijsheid ontstaat.

manier gebruik te maken van de kracht en dynamiek die fluïde organisatievormen

Wijsheid en inzichten die nodig zijn om te komen tot duurzame en waardevolle

en arbeidsrelaties kunnen opleveren.

samenwerkingsrelaties tussen interim-professionals en inhurende organisaties.

Met zorg, fatsoen en aandacht omgaan met mensen die, om welke reden dan ook,
niet op de loonlijst staan. Dat doe je niet alleen vanuit een idee dat dat ‘hoort’, maar

Rest ons alle deelnemers aan die sessies en al diegene die via het invullen van een

ook omdat werken met (zelfstandig) professionals daardoor veel effectiever wordt.

vragenlijst een bijdrage hebben geleverd te bedanken.

Dat is voor ons de kern van goed opdrachtgeverschap.
Wat houdt dat nu precies in? Wat is ‘goed’? Wat werkt en wat niet? Wat kan er beter?
Wat is ‘goed’ in het perspectief van de opdrachtgever, de opdrachtnemer of de
bemiddelaar, die vaak een schakel is tussen die twee? Die vragen hebben we ons op

Patricia Becker
Arjan van den Born
Kernteam ZiPconomy

Steven de Bruijn

verschillende manieren gesteld. Al een paar jaar. Meerdere netwerkbijeenkomsten
van ZiPconomy stonden in het teken van goed opdrachtgeverschap, zoals dialoogsessies
met mensen uit die driehoek van opdrachtgever, opdrachtnemers en intermediair,
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Deel I
een unieke positie in de markt
Een voorbeschouwing
Bouwen aan...
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Goed opdrachtgeverschap:
Hoe ingewikkeld willen we het maken?
Hugo-Jan Ruts
Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer zodanig met elkaar omgaan dat dit
leidt tot betere prestaties, komen we tot de essentie van goed opdrachtgeverschap. Hoe die prestaties precies kunnen worden beïnvloed, wanneer het predicaat ‘goed’ is bereikt en hoe dit nog beter kan, staat centraal in het onderzoek
dat in samenwerking met ZiPconomy door de Tilburg University is uitgevoerd,
en is besproken op verschillende netwerkbijeenkomsten, discussieavonden en
seminars van ZiPconomy. Ook is goed opdrachtgeverschap aan bod gekomen
in de interviews met zelfstandig professionals en experts en audits die zijn uitgevoerd bij een aantal organisaties en die op ZiPconomy zijn gepubliceerd. Die
gesprekken en discussies leidden vaak tot eenzelfde conclusie: goed opdrachtgeverschap kan even simpel zijn als complex.

In deze voorbeschouwing staan we stil bij de hoe- en waaromvragen die vaak worden gesteld bij
goed opdrachtgeverschap, die uiteindelijk leidden tot het onderzoek naar dit fenomeen.
Een samenwerking tussen mensen
Noem het maatschappelijk verantwoord ondernemen, noem het fatsoen. De basisreden om
aandacht te geven aan goed opdrachtgeverschap is dat de samenwerking tussen een organisatie
en een ingehuurde professional, naast een zakelijke afspraak, vooral een samenwerking is tussen
mensen. Hoe ga je met elkaar om? Hoe behandel je elkaar? Wanneer je met mensen werkt, gaat
het niet om inkoop, maar om inhuur. Dat vraagt ook om een eigen inhuurbeleid, vanaf het eerste
contact, tot de binnenkomst en de afronding van de opdracht.
Goed opdrachtgeverschap heeft ook alles te maken met rendement. De groei van het aantal
ingehuurde interim-professionals gaat hand in hand met de groeiende aandacht voor de kosten
daarvan. Dat is niet zo gek. Opvallend is wel dat die focus op kosten en rendement er vooral is
in de fase voordat een interim-professional aan het werk gaat.
Er wordt bijvoorbeeld hard onderhandeld over tarieven van zowel interim-professional als bemiddelingsbureaus. De branche van brokers, die contracten afhandelt, is een dubbeltjeshandel geworden.
Maar als het contract met een interim-professional eenmaal is gesloten, dan verslapt de aandacht
voor effectiviteit en rendement zeer snel. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de interim-professional
snel effectief aan het werk is? Hoe houden we de relatie tussen hiring manager en interim-profes
sionals scherp? Hoe wordt het rendement beïnvloed? Over deze vragen wordt vaak niet meer
nagedacht, maar ze zijn essentieel voor goed opdrachtgeverschap. Ze zorgen voor meer aandacht
voor inhuur en extra focus op de inzet van interim-professionals. Dat geeft de inhurend manager
ook een andere plaats: hij of zij wordt de persoon binnen een organisatie die daadwerkelijk nodig

10

“Genoeg aanleiding om na te
denken over de hoe- en wat-vragen
van goed opdrachtgeverschap”
is. Door de strijd van de afdelingen inkoop en HR om grip op inhuur te krijgen, dreigt de rol van
die inhuurmanager nog wel eens in de knel te komen. Dat hij of zij het verschil maakt in het
engagement van de professional en dus in de effectiviteit en het rendement, ligt voor de hand.
Een organisatie die toegang heeft tot de beste interim-professionals en een optimale samenwerking heeft met die externen, behaalt een strategisch concurrentievoordeel. Dat speelt zeker in een
wereld waarin flexibiliteit en just-in-time HR-beleid de sleutel zijn tot succes. Zo verwoordt
Bryan Peña, wereldwijd strategisch inhuuradviseur voor veel multinationals en vicepresident van
Staffing Industry Analist, dit althans. Zijn opvatting heeft alles met goed opdrachtgeverschap te
maken. Door een aantrekkelijk opdrachtgever te zijn en dat ook te laten zien, komt een organisatie onder de aandacht van de betere interim-professionals, ook zonder daarvoor de hoofdprijs te
betalen. Haal barrières tussen vast en flex weg en heb naast aandacht voor inhuur en inzet ook
aandacht voor integratie.
Dat geeft aanleiding genoeg om als organisatie na te denken over de hoe- en wat-vragen van
goed opdrachtgeverschap.
Goed opdrachtgeverschap: hoe ingewikkeld willen we het maken?
“Goed Opdrachtgeverschap is minder moeilijk dan ik dacht”, concludeerde een deelnemer aan een
discussiediner van ZiPconomy onlangs. We kunnen er inderdaad heel ingewikkeld over doen, maar
in essentie is een interim-professional een mens, die een beetje fatsoenlijk behandeld en benaderd
wil worden. Behandel als opdrachtgever degene die je inhuurt zoals je zelf behandeld wilt worden,
en die term ‘goed’ is al voor een behoorlijk deel ingevuld. Fatsoen is te vertalen naar hoe een
organisatie omgaat met basiszaken als tarief, betalingstermijn en een evenwichtig contract.
Het zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede onderlinge verhouding, maar ze zeggen
nog niet zoveel over de effectiviteit van de inzet van interim-professionals. Professionals zijn –
zoals we allemaal weten als we in de spiegel kijken – ingewikkelde wezens. Zijn de basiszaken
goed op orde, dan gaan ze lopen. Wil je dat ze harder lopen, dan is er meer nodig. Professionals
gedijen het best in een omgeving waarin ze erkend en gewaardeerd worden.
Waar de basiszaken vooral worden geregeld via systemen, gaat het hier om kwalitatief, persoonlijk contact. Een inhuurproces dat oog heeft voor de soft skills en een (warme) onboardingprocedure, draagt ook zeker bij aan goed opdrachtgeverschap.
Net als heldere communicatie over wat van een interim-professional wordt verwacht in een duidelijke opdrachtformulering. Gedurende de opdracht is dit vooral de taak van de opdrachtgevend
manager.
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Nieuwe organisatiestructuren
vragen om nieuwe verhoudingen
Goed opdrachtgeverschap als
managementmodel van de toekomst

“Genoeg aanleiding om na te
denken over de hoe- en wat-vragen
van goed opdrachtgeverschap”

Hugo-Jan Ruts
Als we hier de behoeftes van zelfstandig professionals bij optellen, komen we tot de ontplooiing
van een zp’er, ook wel zelfactualisatie genoemd. Bij de doorsnee zelfstandig interim-professional
heeft die zelfactualisatie zich vertaald naar de vrijheid en verantwoordelijkheid van het zelfstandig
ondernemerschap. Wil je dat een interimmer optimaal van zijn of haar kwaliteiten gebruik maakt,
dan moet er ook ruimte zijn voor (individueel) ondernemerschap.
Maslow & interim professionals
Zo ontstond tijdens een discussiebijeenkomst van ZiPconomy het idee van een variant op de
piramide van Maslow, waarin naast de basisvoorwaarden ook de behoeften en ontplooiingsmogelijkheden van zp’ers worden onderscheiden. Het is een theoretisch model dat stelt hoe en op welk
niveau een organisatie kan werken aan goed opdrachtgeverschap. Het vergt het nodige inzicht in
wat nu precies de drijfveren en behoeftes zijn van de interim-professional. Dat zijn nu precies de
nuances waar we in het onderzoek naar op zoek zijn gegaan.

Behoeftepyramide Zelfstandige professionals
& Goed Opdrachtgeverschap Organisaties

Organisaties
(invulling goed opdrachtgeverschap)

Zelfstandige professionals
(behoeftes)

•

Ondernemerschap
Door ontwikkelen

•
•

•

Opdracht
Geld (op tijd)

•

Persoonlijk gedrag opdrachtgever
Onboarding/oog voor softskills
• Opdrachtformulering
• Community
•

Erkenning
& waardering

•

Fatsoenlijk tarief
Fatsoenlijk betalingstermijn
• Fatsoenlijk contract
•

Basisbehoefte

•

Inhuur

•

SoW contract + beloning
Denken in taken i.p.v. functies
• Ontschotten vast/flex
•

Inzet

Gezien worden als expert
Welkom voelen
• Duidelijkheid
• Verbinding

Zelfactualisatie

Integratie

•

Laten we eens twee beelden nemen. Aan de ene kant zijn er optimaal flexibele
organisaties. Bewegelijk en in staat snel in te spelen op veranderende omstandigheden. Kortom: klaar om te overleven in deze VUCA-wereld; een wereld die
voortdurend turbulent, onzeker, complex en ambigu is. Een wereld die voor organisaties die in staat zijn mee te bewegen op die onvoorspelbare golven, meer
kansen biedt dan ooit. Het tweede beeld laat professionals zien die betrokken en
ondernemend zijn. Ze verstaan hun vak, zijn doel- en taakgericht en nemen hun
professionele verantwoordelijkheid. Die professional weet wat hij of zij kan en
wil en wanneer een taak is volbracht.

Er zitten uiteraard ook veel negatieve kanten aan deze wereld van flexibele organisaties en een
veranderde arbeidsmarkt. Maar laten we het – voor de verandering – eens hebben over de goede
kanten van dit verhaal. Dat werk anders moet worden georganiseerd, is nu wel duidelijk.
De traditionele piramide van arbeidsorganisaties staat op zijn kop, met als gevolg dat organisaties
vloeibaar worden. De organisatie van straks is een verzameling van taken en projecten.
De arbeidsmarkt is een verzameling mensen die in staat zijn die taken, onder voorwaarden, uit
te voeren. Of die mensen in (vaste) loondienst zijn, is in die vloeibare organisaties steeds minder
aan de orde. Het concept ‘baan’ verdwijnt.
Bij anders organiseren van werk en bij andere organisatievormen horen ook andere verhoudingen
tussen organisaties en individuen, of tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Waar het vooral gaat
om een concrete uitruil tussen een organisatie en een individu, past beter het beeld van de
opdrachtgever en de opdrachtnemer in plaats van de traditionele werkgever-werknemerverhouding.
De transactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, past bij de huidige pragmatische maatschappij. Het is voor veel zelfstandig professionals die vaste structuren, regels en voorzieningen
van traditionele organisaties vooral als beklemmend ervaren, ook een bevrijdend beeld. Daarom
kozen ze er ook voor om voor zichzelf te gaan werken.
De behoefte aan een heldere verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, wil nog niet
zeggen dat er bij zelfstandig professionals niet ook de behoefte is aan samenhang, samenwerking
en contact. Professionals gedijen het beste in gezond transformationele verhoudingen, om het in
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jargon uit te drukken. Verhoudingen waarin een heldere afspraak verrijkt wordt met zaken die
voor zelfstandig professionals ook belangrijk zijn. Dat wisten we in algemene termen al; het
onderzoek over goed opdrachtgeverschap laat zien hoe dat specifiek werkt in een omgeving waar
het gaat om een opdracht in plaats van een functie, een opdrachtgever in plaats van een baas, een
opdrachtnemer in plaats van een werknemer.

Set me free; be clear with me;
care about me; recognize me
Een nieuwe manier om werk te organiseren vraagt om nieuwe organisatiestructuren, nieuwe
verhoudingen, en andere opvattingen over de rol van managers. Het denken in opdrachten past
daar bij. Niet alleen richting externe professionals, maar ook en misschien juist richting medewerkers in loondienst. Set me free; be clear with me; care about me; recognize me. Deze termen
zijn afkomstig van Facebook en ontwikkeld samen met managementgoeroe Marcus Buckingham.
Ze maken duidelijk wat medewerkers bij Facebook mogen verwachten van hun leidinggevenden.
Het komt dicht in de buurt van goed opdrachtgeverschap.
De grote uitdaging is om in te spelen om scenario’s waarin traditionele organisaties en banen
wegvallen, als organisaties ontmanaget worden en daar niets anders voor in de plaats komt dan
de transactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: Ik wil dit, jij doet dat. Professionals en
organisaties moeten ervoor waken dat die transactie te kil wordt, door beiden te opportunistisch
wordt ingevuld of vooral wordt ingevuld vanuit harde verhoudingen. “We hebben het zacht hard
nodig”, zei UvA-hoogleraar Aukje Nauta terecht toen ze goed opdrachtgeverschap besprak op het
ZiPconomy-seminar bij de SER.
De kunst van goed opdrachtgeverschap is de helderheid en concreetheid van die transactie te
kunnen combineren met een wederzijds effectieve en kwalitatieve relatie. Een warm transactiemodel. Als dat lukt, ontstaat er niet alleen een effectieve samenwerking met de zelfstandig
professional, maar bereiken we misschien ook het managementmodel van de toekomst.
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Goed opdrachtgeverschap:
Een onderzoek naar duurzame en
waardevolle samenwerkingsrelaties
tussen interim-professionals en
inhurende organisaties
Prof. Dr. Arjan van den Born
Management samenvatting
In dit onderzoek staat het begrip ‘goed opdrachtgeverschap’ centraal. Het is een eerste verkenning
van dit begrip in de markt van interim-professionals. Wat betekent goed opdrachtgeverschap
eigenlijk voor interim-professionals en inhurende organisaties? De context van dit onderzoek is
de interim-professional in de zakelijke markt. Uiteindelijk werkten 1005 respondenten aan het
onderzoek mee, onder wie 915 interim-professionals en 90 inhurende managers en medewerkers
van inhuurdesks.
IG
 rote waardering van interim-professionals voor de opdracht en de
opdrachtgever
Opvallend is de hoge score die interim-professionals geven aan hun opdracht en opdrachtgever.
Interim-professionals geven gemiddeld een 7,9 aan de opdracht. Slechts 8 procent geeft een 6 of
lager. Er is ook een hoge waardering voor de opdrachtgever. Gemiddeld wordt de opdrachtgever
gewaardeerd met een 7,6. Hier geeft 12 procent van de respondenten de opdrachtgever een 6 of
lager. Hieruit kun je concluderen dat interim-professionals de opdrachtgever zeer hoog achten.
II O
 pdrachten worden gekenmerkt door goede match met ervaring
interim-professional
De hoge waardering voor opdrachten wordt door de volgende factoren verklaard: ten eerste
passen opdrachten vaak zeer goed bij de kennis, kunde en ervaring van de interim-professionals.
Ten tweede krijgen ze veel autonomie. Ten derde is de opdracht in de regel een positieve aanwinst voor de portfolio van de interim-professional. Ten slotte bieden opdrachten goede kansen
op vergelijkbaar vervolgwerk, kansen om het netwerk te versterken en ze versterken de zichtbaarheid en reputatie van de interim-professional in de markt.
III M
 aar opdrachten zijn vaak niet onvoldoende omschreven met
beperkte beloning
Er zijn ook drie belangrijke verbeterpunten rondom opdrachten. Ten eerste zijn opdrachten vaak
onvoldoende duidelijk omschreven en ontbreekt er een concreet geformuleerd eindproduct. Ten
tweede valt de financiële beloning van de opdracht tegen en is de financiële zekerheid die de
opdracht biedt beperkt. Ten slotte is er in veel gevallen sprake van een forse afstand tussen de
woonplaats en de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd.
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IV Opdrachtgevers zijn in de regel betrouwbaar en bieden een fijn werkklimaat
Opdrachtgevers worden gezien als betrouwbaar; gemaakte afspraken worden nagekomen. Ook de
voorwaarden en de contracten worden over het algemeen als transparant en eerlijk beoordeeld.
Ook scoren opdrachtgevers hoog op het werkklimaat; dat wordt gezien als prettig met boeiende
collega’s.
V Opdrachtgevers bieden weinig mogelijkheden tot doorgroei en vervolgwerk
Opdrachtgevers scoren slecht op de volgende aspecten; opleidingsmogelijkheden, het bieden van
groeikansen binnen een opdracht, het bieden van kansen op nieuwe opdrachten binnen de
organisatie en de efficiëntie en effectiviteit van de inhuurprocessen.
VI Interim-professionals zijn tevreden over het inhuurproces, behalve over de
afsluiting van de opdracht
Als we inzoomen op het inhuurproces, dan valt op dat het gehele inhuurproces eigenlijk redelijk
scoort; van werving en selectie (3,4 op schaal van 5), via screening (3,3) en onboarding (3,4)
tot contractering (3,5). Nog positiever zijn interim-professionals over het werkklimaat; de
affectie en acceptatie door collega’s scoort goed (3,9). Alleen de afsluiting van de opdracht wordt
als matig beoordeeld (2,3). Juist op dit onderdeel (evaluatie en afsluiting) is een wereld te
winnen.
VII De inhoud van de opdracht staat centraal, het inhuurproces is slechts
ondersteunend
Interim-professionals hebben enkele honderden tips gegeven aan opdrachtgevers. Hieruit blijkt
dat de belangrijkste verbeteringen gerelateerd zijn aan de inhoud van de opdracht. Denk aan een
betere opdrachtomschrijving, betere feedback en frequentere beoordelingen en een duidelijke
visie of strategie van de opdrachtgever. Daarnaast is een aantal suggesties gerelateerd aan de
relatie tussen opdrachtgever en interim-professional. Denk daarbij aan het versterken van de
relatie tussen interim-professionals en vaste medewerkers, het beter benutten van de kwaliteit van
de interim-professional, het bevorderen van frequenter contact tussen de inhurend manager en
de interim-professional en het versterken van de relatie door netwerkvorming. Tot slot zijn er
volgens de interim-professionals ook verbeteringen in het inhuurproces mogelijk, voornamelijk
door een betere evaluatie en afsluiting en door vroegtijdig afspraken te maken over eventuele
verlengingen.
VIII Geen grote verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot
goed opdrachtgeverschap
De grootste verrassing is wellicht dat mannen en vrouwen veel op elkaar lijken in termen van
goed opdrachtgeverschap; ze verwachten hetzelfde in een opdracht en een opdrachtgever en ze
waarderen daarin hetzelfde. De enige uitzondering is een iets grotere behoefte aan (financiële)
stabiliteit bij vrouwelijke interim-professionals.
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IX G
 een grote verschillen tussen jongeren en ouderen met betrekking tot
goed opdrachtgeverschap
Ook is er weinig verband te vinden tussen leeftijd en goed opdrachtgeverschap. Tevredenheid en
engagement zijn onafhankelijk van leeftijd en ervaring. Wel valt op dat de behoefte aan groeimogelijkheden in een opdracht (kans op vervolgwerk, opdracht goed voor reputatie en versterking van
het netwerk), een bergparabool is; op middelbare leeftijd is deze behoefte het grootst.
XS
 chaarse professional veel positiever over de opdracht dan overige
professionals
Schaarse interim-professionals1 zijn veel positiever dan niet-schaarse professionals over hun
opdracht. Zo denken zij dat opdrachten meer kansen bieden op groei, zijn ze blij met de genoten
autonomie en flexibiliteit en ontvangen zij een goed tarief voor een stabiel, langdurig project.
Ook hebben ze meer de indruk dat ze actief worden gesteund door de inhurend manager.
XI Intermediairs en marktplaatsen hebben een beperkte rol bij de inhuur
van schaarse professionals.
De schaarse interim-professional heeft in de regel een langjarige relatie met de inhurend manager.
Maar liefst 57 procent van de schaarse interim-professionals heeft meer dan twee jaar ervaring
met de inhurend manager. Het is ook geen verrassing dat ruim 80 procent van de schaarse
interim-professionals de opdracht direct uit het warme netwerk verkrijgt.
Intermediairs en marktplaatsen hebben een beperkte rol bij deze schaarse professionals. Bij de
overige interim-professionals is deze verdeling 60/40 tussen het directe netwerk en de inter
mediair, broker of marktplaats.
XII D
 e ideale opdracht is helder omschreven, past bij de ervaring en biedt
groeimogelijkheden
Vijf belangrijke factoren bepalen of een interim-professional tevreden is met een opdracht:
1. Een zeer duidelijke opdrachtomschrijving.
2. De opdracht moet naadloos aansluiten bij de ervaring van de interim-professional.
3. De opdracht moet het netwerk en de reputatie van de interim-professional verstevigen.
4. De interim-professional wordt gesteund door de inhurend manager.
5. De opdracht moet de professional voldoende autonomie en flexibiliteit bieden.
XIII D
 e ideale opdrachtgever is betrouwbaar, biedt leuke collega’s en
potentiële nieuwe opdrachten
Drie factoren die de tevredenheid met de opdrachtgever bepalen zijn:
1. De betrouwbaarheid van de opdrachtgever; komt deze de afspraken na?
2. Het organisatieklimaat; zijn er prettige collega’s?
3. De groeimogelijkheden bij de opdrachtgever; zijn er andere interessante opdrachten?

1

XIV Bevlogenheid met de opdracht wordt bepaald door het bieden van een
passende uitdaging.
Naast tevredenheid is ook gekeken naar engagement of bevlogenheid. Opvallend is dat de
factoren die bevlogenheid bepalen anders zijn dan de factoren die tevredenheid van de interim-
professional bepalen. Slechts twee factoren zijn dan belangrijk:
1.	De opdracht moet het netwerk en de reputatie van de interim-professional versterken.
2.	De opdracht moet naadloos aansluiten bij de ervaring en cv van de interim-professional.
XV Opdrachtgevers waarderen interim-professionals op basis van hoge
output en unieke kennis
Opdrachtgevers zijn over het algemeen zeer tevreden met de ingehuurde interim-professionals;
zij geven een 7,7 als gemiddeld cijfer. Zij ervaren als opdrachtgever:
1.	Een hogere output van interim-professionals in vergelijking met medewerkers.
2.	Een hoge toegevoegde waarde van interim-professionals doordat zij hoogwaardige,
specialistische kennis inbrengen en deze delen met de organisatie.
3.	Een grote betrokkenheid van interim-professionals bij de organisatie (die niet minder is
dan die van werknemers).
XVI Vooral de eerste fase van het inhuurproces lijkt op orde, de problemen
beginnen daarna
Medewerkers op de inhuurdesk en de inhurende managers vinden dat de eerste fasen van het
inhuurproces goed verlopen; zij vinden dat opdrachtgevers in de regel de juiste kanalen aan
weten te boren en het hele proces van screening en contractering zit goed in elkaar. De grote
problemen beginnen daarna.
Het onboardingsproces is al een stuk lastiger. Een warm welkom ligt nog voor de hand, maar er zijn
maar weinig organisaties waar de interim-professional direct aan de slag kan. Het performancemanagement is vervolgens nog iets minder volwassen geregeld. In de regel worden prestaties wel
beoordeeld en wordt erop gestuurd, maar er schort nog wel vaak iets aan de kwaliteit van die
beoordeling en feedback. Bij de afsluiting van de opdracht gaat de kwaliteit en de volwassenheid
van het proces nog verder achteruit. Te vaak vindt er geen gestructureerd exitinterview plaats, de
resultaten van de interim-professionals en de exitgesprekken worden nog minder vastgelegd en
deze informatie wordt ook niet meer gebruikt bij wervings- en selectiebeslissingen voor toekomstige opdrachten.
Tot slot zijn er ook maar weinig opdrachtgevers die actief werken aan het neerzetten en managen
van een netwerk van relevante en schaarse interim-professionals, laat staan dat aan deze groep
actief aanvullende diensten wordt aangeboden.

Hier gedefinieerd als die interim-professionals met relatief hoge tarieven die bijna altijd bezet zijn.
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Dit beeld van opdrachtgevende organisaties met betrekking tot het inhuurproces wordt grotendeels gedeeld door de interim-professionals.
XVII De verbeteringen: meer aandacht voor de inhoud, groei en afsluiting
Alles overziende gaat er veel goed rondom goed opdrachtgeverschap in deze interim-professional
markt. Beide partijen zijn uitermate tevreden met elkaar. Desondanks zijn er verschillende
verbeteringen noodzakelijk. Niet om elkaar nog tevredener te maken, maar juist omdat de
effectiviteit van de inzet van interim-professionals duurzaam kan worden verhoogd door elkaars
versterkende relaties beter vorm te geven. De belangrijkste lessen zijn:
1)	Laat de inhoud van de opdracht centraal staan. Zorg als opdrachtgever voor een goede
opdrachtomschrijving, geef regelmatig inhoudelijke feedback en creëer de randvoorwaarden waarbinnen de interim-professional goed kan opereren.
2)	Biedt groeimogelijkheden aan de interim-professional. Wil je als opdrachtgever echt dat
je een bevlogen professional hebt die altijd een extra stapje zet, dan moet je niet alleen
zorgen dat de opdracht goed bij de ervaring en het cv van de interim-professional past,
maar dan moet de opdracht ook groeimogelijkheden bieden aan de interim-profes
sional, zodat zijn reputatie en netwerk verder worden versterkt. Hiervan profiteert
uiteindelijk niet alleen de interim-professional, maar ook de organisatie en haar reputatie
als goed opdrachtgever.
3)	Meer aandacht voor de afsluiting van de opdracht. Hoewel de inhuurprocessen redelijk
op orde lijken, zijn de verbeteringen met name in de laatste stappen van het proces
gewenst. Er vindt nog zelden een gestructureerd exitinterview plaats, de resultaten van
de interim-professionals en de exitgesprekken worden slechts sporadisch vastgelegd en
deze informatie wordt ook beperkt gebruikt bij wervings- en selectiebeslissingen voor
toekomstige opdrachten. Kennis, ervaring en feedback loopt zo weer de deur uit.
Tot slot: Dit onderzoek is een startpunt om de relaties tussen opdrachtgevers en interim-profes
sionals te verbeteren en zo duurzame relaties te creëren waarbij inhurende organisaties en
interim-professionals elkaar helpen in hun ontwikkeling. Wij geloven in duurzame relaties die
verder gaan dan de contractuele verplichtingen. Ook laat dit onderzoek zien dat juist die opdrachten
die leiden tot kennisdeling en bevlogenheid, passende opdrachten zijn, die beide partijen
groeimogelijkheden geven. Bij een langdurige relatie kijkt men niet alleen naar de korte termijn
en het directe gewin, maar ook naar mogelijkheden om elkaar langdurig te versterken.

1. Introductie
In dit onderzoek staat het begrip ‘goed opdrachtgeverschap’ centraal. Het is een
eerste verkenning van dit begrip in de markt voor zelfstandig interim-professionals.
Wat betekent goed opdrachtgeverschap eigenlijk voor interim-professionals en
inhurende organisaties? De context van dit onderzoek is de interim-professional in
de zakelijke markt. Er is een grote vertegenwoordiging van IT’ers en consultants
die opdrachten uitvoeren voor middelgrote en grote organisaties in Nederland.
Onze doelgroep is de zelfstandig interim-professional; zelfstandig professionals die tijdelijke
opdrachten van minimaal een aantal maanden uitvoeren binnen organisaties. Het is lastig te
beoordelen in hoeverre dit onderzoek representatief is voor de gehele populatie van zelfstandig
interim-professionals. Het is zeker mogelijk dat er niches zijn aan de bovenkant en onderkant van
de markt die onvoldoende zijn meegenomen in dit onderzoek en die goed opdrachtgeverschap
anders vertalen dan in dit onderzoek gebeurt. Desondanks denken wij dat dit rapport een goed en
gedegen overzicht geeft van de hier gepresenteerde doelgroep. Natuurlijk is dit onderzoek niet representatief voor alle zp’ers. Veel sectoren en beroepsgroepen zijn niet meegenomen in dit onderzoek;
van de bouwvakker tot de vertaler en van de detaillist tot de kunstenaar. De hier beschreven doelgroep bestaat vooral uit zelfstandigen die werkzaam zijn in de zakelijke dienstverlening.
Dit onderzoek heeft praktische relevantie omdat het enerzijds het begrip goed opdrachtgeverschap verder probeert in te vullen en anderzijds omdat het met praktische aanbevelingen komt
voor opdrachtgevers en interim-professionals. Tot slot is het onderzoek interessant omdat het
twee perspectieven samenbrengt. Het rapport is gebaseerd op de perceptie van de interim-professional én die van opdrachtgevers. Zowel de inhuurmanager als medewerkers van de inhuurdesks,
de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het proces van werving, selectie en contractering
van de interim-professional, hebben aan het onderzoek deelgenomen.
In hoofdstuk 2 geven wij een beschrijvende analyse van de gegevens. We bespreken de responden
ten en de gemiddelde antwoorden om zo de huidige stand van zaken omtrent goed opdracht
geverschap weer te geven vanuit het perspectief van de interim-professional. In hoofdstuk 3 gaan
we dieper in op de verschillen tussen de groepen respondenten. In hoofdstuk 4 proberen we te
komen tot een model om te bepalen wat goed opdrachtgeverschap eigenlijk is. Ten slotte behandelen we in hoofdstuk 5 het perspectief van de inhurende organisatie2.

Wij hopen dat veel meer onderzoek naar deze nieuwe relaties zal volgen en dat dit onderzoek
uiteindelijk een klein steentje zal bijdragen in de zoektocht naar nieuwe arbeidsverhoudingen
waar zekerheid, betrouwbaarheid, autonomie, flexibiliteit, passie, professionaliteit en ontwikkeling samengaan.

2

Alle concepten in dit rapport zijn wetenschappelijk gemeten en getoetst, maar dit is een praktische studie.

Later zullen er uitgebreide studies verschijnen in wetenschappelijke tijdschriften. In het geval van vragen over
de onderzoek aanpak, de hier gebruikte methoden en de gebruikte maatstaven kan contact worden opgenomen met de auteurs
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2. Goed opdrachtgeverschap;
de visie van de interim-professional
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Vervoer en
Logistiek
Uitzendbureau

In dit hoofdstuk beschrijven wij de perceptie van de interim-professional op goed opdrachtgeverschap.

Telecom

2.1. Respondenten, industrie en inhurende organisaties
In totaal hebben 915 respondenten meegedaan aan dit onderzoek. Deze 915 respondenten
hadden 193 verschillende professies, veelal in de zakelijke dienstverlening. De belangrijkste brede
beroepen waren interim-manager, projectmanager, developer, ict-consultant en business consultant. Daarnaast waren er een aantal specifieke aandachtsgebieden zoals HR, marketing en finance,
met tientallen respondenten. Opvallend aan de verzamelde data is de enorme spreiding aan
beroepen; van arts tot verpleegkundige.

FINANCIEEL

DEVELOPER

Industrie
Kunst & Cultuur
Media
Onderwijs

Overheid

Figuur 2: Type respondenten naar sector van de inhurende organisatie

HR

CONSULTANT
MANAGER

ICT

BUSINESS

Retail

COMMUNICATIECONSULTANT

PROJECTMANAGER
JURIST

Gemeente
Semi-Overheid

PROGRAMMAMANAGER
VERANDERMANAGER

CONTROLLER

INTERIM-MANAGER
Figuur 1: Een wordcloud van het type respondenten naar professie

Deze 915 respondenten werd (anoniem) gevraagd om de naam van hun opdrachtgevende
organisatie in te vullen. 642 respondenten deden dat. Zij werkten bij 339 verschillende opdrachtgevers. De grotere opdrachtgevers waren de usual suspects zoals de Rabobank (27), de NS (15) en
ING (11). Maar verreweg de meeste opdrachtgevers kwamen maar één of twee keer voor in de
populatie. Als naar de sectoren wordt gekeken, valt op dat de non-profitsector (o.a. overheid
(111), semi-overheid (52), gemeenten (66), onderwijs- (26) en zorginstellingen (62)) samen
bijna de helft van alle interim-professionals inhuurt. In de profitsector valt vooral de financiële
sector (106) op. Daarnaast zijn er tientallen interim-professionals aan het werk in de telecom-,
energie-, industriële sector en de zakelijke dienstverlening.
De mannen zijn oververtegenwoordigd in de populatie, zoals verwacht in deze doelgroep. Slechts
24 procent van de respondenten is vrouw. De gemiddelde leeftijd van de populatie is 49 jaar,
waarbij mannen iets ouder zijn dan vrouwen (50 tegenover 48 jaar). Bijna 70 procent van deze
populatie is langer dan vijf jaar zelfstandige. 11 procent is minder dan twee jaar zelfstandige.
Het gemiddeld uurtarief van deze groep was in de afgelopen twee jaar 90 euro per uur, bij een
gemiddelde bezettingsgraad van 72 procent, dat neerkomt op ongeveer 1150 facturabele uren per
jaar. Dit leidt tot een omzet van ruim 100.000 euro per professional. Van de respondenten heeft
75 procent op het moment van reageren een opdracht.

2.2 Kwaliteit van opdracht en opdrachtgeverschap
Het begrip goed opdrachtgeverschap is nieuw en fundamenteel anders dan bestaande concepten
zoals goed werkgeverschap, dat de relatie tussen werkgever en werknemer beschrijft. Waar goed
werkgeverschap zelfs is vertaald naar collectieve arbeidsovereenkomsten, het arbeidsrecht en is
uitgewerkt in de rechtspraak, heeft de term goed opdrachtgeverschap nog niet dit formele en
officiële karakter. Dit neemt niet weg dat veel van de arbeidsrechtelijke en contractuele beginselen
die goed werkgeverschap behandelt, ook van toepassing zijn op goed opdrachtgeverschap. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan:
1.	Het gelijkheidsbeginsel (‘interim-professionals in dezelfde situatie, moeten ook op
dezelfde manier worden behandeld’).
2.	Het vertrouwensbeginsel (‘een werkende mag vertrouwen op verwachtingen die de
opdrachtgever bij hem wekt’) .
3.	Het motiveringsbeginsel (‘beslissingen van de opdrachtgever met betrekking tot de
interim-professional, dienen te worden gemotiveerd’).
4.	Het zorgvuldigheidsbeginsel (de opdrachtgever moet zich goed informeren en moet
weloverwogen beslissingen nemen met betrekking tot de interim-professional).
Naast de juridische invalshoek zijn er ook diverse bedrijfskundige raamwerken die trachten
invulling te geven aan de term goed werkgeverschap. Een belangrijk raamwerk is de (commerciële)
Amerikaanse organisatie Great Place to Work© 3. Zij onderscheiden twee verschillende perspectieven;
dat van de werknemer en van de manager. Volgens Great Place to Work is vertrouwen hét bepalende
beginsel van goed werkgeverschap vanuit het oogpunt van de werknemer. Naast vertrouwen zijn
trots en gevoelens van onderling kameraadschap bijkomende essentiële componenten.

3
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Vanuit het oogpunt van de manager zijn: 1) de mate waarin organisatiedoelstellingen worden
bereikt, 2) werknemers hun best doen en 3) als een team samenwerken in een vertrouwde
omgeving bepalend voor goed werkgeverschap. Een vergelijkbaar initiatief in Nederland, Beste
Werkgevers 4, omschrijft dit als volgt:
	“Goed werkgeverschap houdt in dat de afdeling HRM beleid voert om de randvoorwaarden te
scheppen voor een positieve werkbeleving (medewerkerstevredenheid). Een positieve
beleving van de verschillende gebieden zoals werkzaamheden, arbeidsomstandigheden,
secundaire arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden.”
Deze en andere raamwerken zijn niet eenvoudig door te trekken naar de wereld van interim-
professionals. Waar de bestaande bedrijfskundige raamwerken die goed werkgeverschap proberen
te definiëren losstaan van de inhoud van het eigenlijke werk, is dit onzinnig in het geval van goed
opdrachtgeverschap. Ten eerste omdat de kwaliteit van de inhoud van de gegeven opdracht een
belangrijke variabele is voor goed opdrachtgeverschap, zo blijkt uit de antwoorden van onze
respondenten. Ten tweede omdat de relatie tussen interim-professional en opdrachtgever een
andere en kortere relatie is dan die tussen werkgever en werknemer. We moeten daarom niet
alleen kijken naar de kwaliteit van de opdrachtgever en de bijdrage van HRM, maar ook naar de
kwaliteit van de opdracht voor de interim-professional en de rol van de inhurend manager.
Een natuurlijk criterium om de kwaliteit van de opdracht te beoordelen is het geven van een cijfer
van 1 tot 10. Opvallend is de hoge score die interim-professionals geven aan (vooral) de opdracht.
Interim-professionals geven gemiddeld een 7,9 aan de opdracht 5. Slechts 8 procent geeft een 6 of lager.
Er is ook een hoge waardering voor de opdrachtgever. Gemiddeld wordt deze gewaardeerd met
een 7,6.6 Hier geeft 12 procent van de respondenten de opdrachtgever een 6 of lager. Op basis
van het bovenstaande kun je concluderen dat interim-professionals de opdrachtgever zeer hoog
achten. In vergelijkbare studies naar de waardering van werknemers voor werkgevers is deze vaak
substantieel lager met een cijfer tussen de 6,5 en 7.7
Vraag

Cijfer (schaal 1..10)

Hoe tevreden bent u met de opdracht?

7,9

Hoe tevreden bent u met de opdrachtgever?

7,6

Tabel 1: Tevredenheid van de interim-professional met de opdracht en opdrachtgever

De vraag is niet alleen wat goed opdrachtgeverschap is, maar natuurlijk ook of het impact heeft
op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarom is in deze studie niet alleen
gekeken naar de tevredenheid van opdrachtnemers met opdracht en opdrachtgever, maar ook
naar een aantal variabelen die de productiviteit en impact van de interim-professional bepalen.

4

http://www.beste-werkgevers.nl/
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Interim-professionals in een opdracht geven hun huidige opdracht een 8,1

Zo is gekeken naar de bereidheid van interim-professionals om kennis te delen met de opdrachtgever en naar het engagement van de interim-professional met de organisatie en de opdracht of
het project. De achterliggende gedachte is dat interim-professionals meer resultaat behalen als ze
zich echt betrokken voelen bij een project, bereid zijn om meerdere stappen extra te nemen en
ook hun kennis actief delen.
2.3 Factoren voor goed opdrachtgeverschap
In dit onderzoek is naar verschillende factoren gekeken die mogelijk van invloed zijn op goed
opdrachtgeverschap. Ten eerste kunnen deze factoren worden gevonden in eigenschappen van
de interim-professional. Persoonlijkheid, motivatie en ambitie kunnen een impact hebben op de
prestaties van de interim-professional. Ten tweede is gekeken naar kenmerken van de opdracht;
o.a. wat is het relatieve tarief voor deze opdracht (in vergelijking met het gebruikelijke tarief dat
de interim-professional krijgt) en wat is de uitdaging van de opdracht; past die bij het cv en
zorgt de opdracht voor meer zichtbaarheid in de markt? Ten derde is gekeken naar kenmerken
van de opdrachtgevende organisatie zoals de sector en de kwaliteit van het inhuurproces zoals
dat wordt gepercipieerd door de opdrachtnemer. Ten vierde is gekeken naar de kenmerken van
de inhurend manager. Voelt de interim-professional zich gesteund door de direct leidinggevende?
Ten slotte is bestudeerd of deze vier factoren en de relaties daartussen impact hebben op de
gepercipieerde prestaties van interim-professionals.

A. Kenmerken
Interim professional

• Persoonlijkheid
• Egocentrisme
• Motivatie
• Ambitie
• Risico-aversie

B. Kenmerken
Opdracht

• Relatief tarief
• Lengte opdracht
• Uitdaging, zichtbaarheid,
netwerk, et cetera.

C. Kenmerken
Opdrachtgever

• Organisatiekenmerken
• Inhuurproces
Prestaties

D. Kenmerken
Leidinggevende

• Ondersteuning van
interim professional
• Lengte relatie

Figuur 3: Verklaring voor prestaties van interim-professionals

en interim-professionals zonder opdracht geven hun laatste opdracht een 7,6.
6

Interim-professionals in een opdracht geven hun huidige opdrachtgever een 7,8 en interim-professionals

zonder opdracht geven hun laatste opdrachtgever een 7,2.
7

http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/werkgever-en-werknemer-zijn-dik-tevreden-met-elkaar. Het is daarbij wel zo

dat hoogopgeleide medewerkers ook vaak een hogere beoordeling geven aan de werkgever.
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2.4 Kenmerken van de interim-professional
Naast de openlijke, objectieve kenmerken zoals leeftijd, geslacht, opleiding en ervaring is ook
gekeken naar minder in het oog springende kenmerken zoals persoonlijkheid, motivatie en ambitie. Met betrekking tot de persoonlijkheid is een Big5-test afgenomen om de vijf belangrijkste
persoonlijkheidskenmerken te bepalen. Daarnaast is een aanvullende persoonlijkheidstest
(Machiavellisme) afgenomen om te kijken ik welke mate het eigenbelang van de interim-professional invloed heeft op de prestaties. Ten slotte is ook gekeken naar motivatie en ambitie.
Deze laatste factor, de ambitie van interim-professionals, zal hier eerst worden besproken.
Uit Figuur 4 blijkt duidelijk dat meer dan 70 procent van alle interim-professionals, interim-
professional wil blijven. 5 procent overweegt een toekomst in loondienst en 19 procent wil een
onderneming starten met enkele (17 procent) of veel (2 procent) werknemers. Deze resultaten
zijn in lijn met ander onderzoek naar deze ambities (zie o.a. van den Born (2009)).
Als we naar motivatie kijken, zien we dat eigen baas zijn (4,16 op een schaal van 5), variatie
in werk (4,14) en flexibiliteit (3,94) de belangrijkste motiverende redenen zijn om interim-
professional te zijn. Een betere work-life balance (3,43) en extra verdiensten (3,47) zijn veel minder
belangrijk als motivatie voor de zelfstandigheid.

Past naadloos bij uw kennis, kunde ervaring
Aanwinst voor CV/ portefeuille
Autonomie; bepalen hoe de opdracht wordt uitgevoerd
Biedt kansen voor vergelijkbaar vervolgwerk
Biedt kansen om netwerk te versterken
Versterkt uw zichtbaarheid en reputatie in de markt
Biedt uitdaging door werk op of net boven uw niveau
Flexibiliteit; bepalen waar en wanneer de opdracht wordt uitgevoerd
Duidelijk omschreven met een concreet eindproduct
Langdurig financiële zekerheid
Hoge beloning
Korte woon-werk afstand
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Figuur 5: Kenmerken van de opdracht

Als we naar de kenmerken van de onderzochte opdracht kijken, valt op dat de opdrachten goed
scoren op de volgende kenmerken: Ten eerste passen de opdrachten in de regel zeer goed bij de
kennis, kunde en ervaring van de interim-professional. Ten tweede hebben interim-professionals
in de regel veel autonomie.
Ten derde wordt de opdracht veelal gezien als een aanwinst voor de portfolio van de interim-
professional. Ook zijn interim-professionals zeer positief over de uitstraling van opdrachten;
opdrachten bieden in de regel kansen op vergelijkbaar vervolgwerk, kansen om het netwerk te
versterken en ze versterken de zichtbaarheid en reputatie in de markt.
Opdrachten scoren vrij laag op de volgende kenmerken: Veel opdrachten zijn niet duidelijk
omschreven en/of een concreet eindproduct ontbreekt. Ook wordt de beloning van veel
opdrachten niet als hoog gezien en geeft de opdracht slechts beperkte financiële zekerheid.
Ten slotte is er in veel gevallen sprake van een forse woon-werkafstand.
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bedrijf met vele
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Ik ben met
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Figuur 4: Ambitie van interim-professionals

2.5 Kenmerken van de opdracht
Het relatieve tarief is één van de belangrijkste kenmerken van de opdracht. Dit is het tarief voor
de geanalyseerde opdracht in vergelijking met het gemiddelde tarief van de interim-professional
in de laatste twee jaar. Gemiddeld is het bedongen tarief op de opdracht 0,40 euro (0,5 procent)
hoger dan het tweejarig gemiddelde. Eén op de zes interim-professionals verdient op de huidige
opdracht ten minste 15 procent minder dan gemiddeld. Andersom verdient één op de zes
interim-professionals ook ruim 15 procent meer dan gemiddeld op een opdracht.

17%

26%

Direct benaderd door manager
Via mijn netwerk

54%

Via intermediair c.q. broker
Via vacaturesite van de organisatie

Figuur 6: Verkrijgen van de opdracht; acquisitiekanalen

Verreweg de meeste opdrachten zijn verkregen via directe contacten; 17 procent van de interim-professionals werd direct benaderd door de inhurend manager, nog eens 54 procent verkreeg de opdracht via het netwerk. Slechts 29 procent gebruikte formelere kanalen zoals intermediairs en vacaturesites.
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Affectie en acceptatie door andere collega's

Opdrachten in de zakelijke dienstverlening zijn veelal langdurig. De gemiddelde lengte van de
onderzochte opdrachten is bijna veertien maanden. Slechts 10 procent heeft een opdracht die
minder dan drie maanden duurt.

Contracteringsproces (tarieven, voorwaarden)
Kwaliteit van de feedback op mijn prestaties
Onboarding proces (direct aan de slag)
Werving en selectieproces

2.6 Kenmerken van de opdrachtgever
Opvallend is de langdurige relatie tussen opdrachtgever en interim-professional. Gemiddeld werkt
de interim-professional ongeveer anderhalf jaar voor de opdrachtgever. In 46 procent van de
gevallen heeft de interim-professional al eerder voor de opdrachtgever gewerkt en is dit niet de
eerste opdracht die wordt uitgevoerd. In 21 procent van de gevallen heeft de interim-professional
al een eerdere opdracht uitgevoerd, in 10 procent van de gevallen heeft de interim-professional al
twee eerdere opdrachten uitgevoerd en in 13 procent van de gevallen heeft hij of zij al drie of
meer eerdere opdrachten uitgevoerd. Er bestaan dus vaak langdurige betrekkingen tussen interim-professionals en inhurende organisaties.

Betrouwbaar; gemaakte afspraken worden nagekomen

Screeningsproces (VAR, referenties, et cetera)
Gedegen afsluiting van de opdracht
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Figuur 8: De kwaliteit van het inhuurproces
			 Noot: 1= slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = goed en 5 = zeer goed

2.7 Kenmerken van de inhurend manager
De inhurend manager is in 84 procent van de gevallen in loondienst van de opdrachtgevende
organisatie. In 4 procent van de gevallen is de inhurend manager in dienst van een derde organisatie
(gedetacheerd) en in 12 procent van de gevallen is hij of zij zelf ook een interim-professional.
In 30 procent van de gevallen heeft de interim-professional al eerder opdrachten uitgevoerd
voor deze inhurend manager. In de overige 70 procent was dat niet het geval.

Transparante, eerlijke contracten en voorwaarden
Prettig werkklimaat met boeiende collega’s

15%

Rekening met privé omstandigheden
Goede betaler

47%

19%

Aantrekkelijk imago

Minder dan 1 jaar

Biedt langdurige zekerheid; opdrachten worden niet vroegtijdig gestopt

2 tot 5 jaar

20%

Geen onderscheid tussen vast en interim

1 tot 2 jaar

Efficiënte en effectieve inhuur processen

Langer dan 5 jaar

Kansen op nieuwe opdrachten binnen de organisatie

Figuur 9: Lengte relatie inhurend manager en interim-professional

Kansen om te groeien
Opleidingsmogelijkheden
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Het zal gezien het bovenstaande dan ook niet verbazend zijn dat de interim-professional en de
inhurend manager elkaar in één op de drie gevallen al meer dan twee jaar kennen.

Figuur 7: Kenmerken van de opdrachtgever
Trots op mijn prestaties

Opdrachtgevers scoren relatief hoog op de volgende kenmerken: ten eerste worden ze gezien als
betrouwbaar; gemaakte afspraken worden nagekomen. Ten tweede worden de voorwaarden en de
contracten over het algemeen als transparant en eerlijk beoordeeld. Ten derde scoren ze vrij hoog
op het werkklimaat; dat wordt gezien als prettig met boeiende collega’s. Opdrachtgevers scoren
slecht op de volgende aspecten; opleidingsmogelijkheden, het bieden van groeikansen binnen een
opdracht, het bieden van kansen op nieuwe opdrachten binnen de organisatie en de efficiëntie en
effectiviteit van de inhuurprocessen.

Toont weinig aandacht voor mij
Belangrijk vinden dat ik tevreden ben met opdracht
Zelfs al ik geen opdracht perfect uitover, zou men dit niet zien
Geven om mijn welzijn
Mijn klachten worden in de regel niet serieus genomen
Waardering voor mijn additionele klachten
Waardering aan mijn bijdrage aan de doelstellingen
2,00

Als we inzoomen op het inhuurproces, valt op dat het gehele inhuurproces eigenlijk redelijk scoort;
van werving en selectie (3,4), via screening (3,3) en onboarding (3,4) tot contractering (3,5).
Nog positiever zijn interim-professionals over het werkklimaat; de affectie en acceptatie door
collega’s scoort goed (3,9). Alleen de afsluiting van de opdracht wordt als matig beoordeeld
(2,3). Op dit onderdeel lijkt een wereld te winnen.
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Figuur 10: ondersteuning van de interim-professional door de inhurend manager

Uit Figuur 10 blijkt duidelijk dat de ondersteuning van interim-professionals door inhurende
managers redelijk tot goed is. Managers waarderen de bijdrage en additionele inspanningen van
interim-professionals, ze zijn trots op de prestaties en vinden het belangrijk dat de interim-professional tevreden is. Klachten worden in de regel serieus genomen, prestaties worden opgemerkt
en er is voldoende aandacht.
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2.8 Suggesties van interim-professionals; de top 10 van verbeteringen
In de enquête hebben we de interim-professionals ook gevraagd om één suggestie voor verbeteringen te doen rond het thema goed opdrachtgeverschap. In deze sectie is dit uitgewerkt tot een
top 10 van aandachtspunten in teruglopende volgorde van belangrijkheid.
Aandachtspunt 1:
Zorg voor een heldere opdrachtomschrijving met duidelijke doelstellingen
Meer dan 10 procent van de interim-professionals geeft aan dat vooral een heldere opdrachtformulering ontbreekt. Ook is de opdracht te weinig resultaatgericht. Typische uitspraken in dit
verband zijn:
• “Zorg voor een concretere opdrachtomschrijving en informatie tijdens de opdracht.”
• “Maak duidelijkere kaders en bied meer perspectief.”
• “Zorg voor een duidelijkere rolbeschrijving en benoem kritische succesfactoren.”
Aandachtspunt 2:
Geef meer en betere feedback op de opdracht en de kwaliteit van de
interim professional
Een tweede verbeterpunt ligt op het snijvlak van feedback en beoordeling. De interim-professional
hecht veel belang aan feedback en opdrachtevaluatie om zich te kunnen ontwikkelen en/of
verbeteren. Typische uitspraken in dit verband zijn:
• “Beoordelen.Ten behoeve van kwaliteit en verbetering van de professional.”
• “Houd vaker een tussentijdse evaluatie op de prestaties van een interim-professional.”
• “Werk aan een soort van functioneringsgesprekken en tijdige feedback.”
Aandachtspunt 3:
Zorg voor effectievere en efficiëntere inhuurprocessen
Het derde verbeterpunt is gerelateerd aan de inhuurprocessen. Hier is ook enige kritiek op
‘derden’ zoals brokers en (vooral) marktplaatsen. Typische uitspraken in dit verband zijn:
•	“Zorg voor een beter inhuurproces of meer transparantie en ‘veiligheid’ wanneer je al aan het werk bent. Soms komen
er berichten binnen dat het inhuurproces niet goed zou zijn verlopen en ondanks dat je werk hebt geleverd, je toch niet
betaald gaat worden omdat….”
•	“Een gemeente is gebonden aan strikte regels omtrent externe inhuur, daardoor gaat de broodnodige verlenging vaak
gepaard met veel omslachtigheid.”
•	“Verbeter interne processen (zoals inkoop en HRM) waardoor het contract er is voordat je begint en niet als je er al een
maand werkt. Dit komt met name binnen de overheid veel voor.”
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Aandachtspunt 4:
Verbeter de relatie tussen interim- en vaste professionals
Een vierde verbeterpunt is gericht op de relatie tussen interim-professionals en werknemers.
Typische uitspraken in dit verband zijn:
• “Geef de professional het gevoel dat hij onderdeel is van het reguliere team.”
• “Let op gelijke behandeling van interim-professionals en eigen personeel.”
•	“Betrek interimmers meer en maak hen meer onderdeel van de organisatiecultuur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
interim en vast, zoals een onderscheid bij uitnodigingen voor meetings. Ik blijf toch echt de buitenstaander.”
•	“Maak nog minder onderscheid tussen externe en interne professionals, betrek en bind de externe professional aan je
organisatie.”
Aandachtspunt 5:
Benut de kwaliteit van aanwezige interim-professionals beter
Een groot aantal interim-professionals geeft aan dat naar hun mening de kwaliteiten van interim-
professionals te weinig worden benut. Zij stellen dat ze de opdrachtgever kunnen helpen om het
rendement op hun dienstverlening te verbeteren.
Ze doen onder meer de volgende suggesties:
•	“Verhoog het rendement door meer uit mij te halen als professional, mij te ‘gebruiken’ voor onderwerpen buiten mijn
specifieke opdracht. Door feedback en verbeteropties serieuzer met mij te bespreken.”
•	“D
 oe meer beroep op mijn aanwezige kennis en ervaring voor (nog) meer innovatie en optimalisatie van het bedrijfsproces.”
•	“Haal meer uit de ervaring, kennis en kunde. Men maakt maar van een beperkt percentage van de kwaliteiten gebruik.”
Aandachtspunt 6:
Proactief en tijdig signaleren van mogelijke verlengingen
Diverse interim-professionals signaleren een relatief lakse houding bij opdrachtgevers ten aanzien
van verlengingen. Deze zouden eerder voorzien en beter gecommuniceerd kunnen worden.
Voorbeelden van uitspraken zijn:
•	“Bied inzicht in verwachte en/of aankomende opdrachten.”
•	“Geef inzicht in mogelijkheden tot vervolgopdrachten en geef actief referenties bij uitstekende prestaties.”
• “Geef meer duidelijkheid over het perspectief op langere termijn.”
Aandachtspunt 7:
Zorg voor randvoorwaarden: visie en koersvastheid van de organisatie
Bij een aantal opdrachtgevers ontbreekt een coherente en onderliggende visie waarop de interim-
professional verder kan werken. Relevante verbetersuggesties in dit verband zijn:
• “Werk vanuit een (gedragen) visie en houd koers.”
• “Zorg voor koersvastheid en trek de lijn door wanneer eenmaal is besloten.”
• “Organisaties zouden moeten zeggen wat ze gaan doen en vervolgens ook doen wat ze hebben gezegd.”

33

Goed Opdrachtgeverschap

Aandachtspunt 8:
Meer contact tussen interim-professional en inhurend manager
Te vaak wordt een opdracht gekenmerkt door veel te weinig communicatie en fysiek contact
tussen interim-professional en opdrachtgever, om tijdig te kunnen bijsturen. Het verdient de
aanbeveling om de contactfrequentie te verhogen:
• “Maak meer tijd vrij voor overleg en finetuning van de uitvoering van de opdracht.”
• “Spreek de voortgang vaker één-op-één door, tijdens bijvoorbeeld een maandelijks bilateraal overleg.”

De tien aandachtspunten overziende, valt op dat de belangrijkste gesuggereerde verbeteringen
direct gerelateerd zijn aan de inhoud van de opdracht (zie Figuur 11). Denk aan de betere
opdrachtomschrijving (suggestie #1) en betere feedback en frequente beoordelingen (suggestie
#2). Ook de duidelijke visie en toekomstvastheid (suggestie #7) zijn direct gerelateerd aan de
inhoud van de opdracht.

Aandachtspunt 9:
Versterk relaties met interim-professionals; bouw aan een netwerk
In enkele gevallen geeft de interim-professional aan een hechtere relatie te willen met de
opdrachtgever, ook buiten de scope van het project. Bijbehorende suggesties zijn:
• “Zoek meer contact en vertel waar het bedrijf zoal mee bezig is.”
• “Zoek vanuit afdeling Inkoop meer contact met professionals.”
• “Organiseer netwerkbijeenkomsten met interim-professionals of een maandelijks netwerkcafé.”
• “Bied meer kansen wat betreft opleidingsmogelijkheden en meer transparantie ten aanzien van de verdere toekomst van
de afdeling.”
Aandachtspunt 10:
Een deugdelijke en degelijke betalingstermijn
Tot slot geven diverse interim-professionals aan dat de betalingstermijn nogal lang is (meer dan
dertig dagen) of dat de opdrachtgever zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Relevante
verbetersuggesties zijn:
• “Tijdige uitbetaling conform de overeenkomst.”
• “De betalingstermijn bedraagt nu zestig dagen. Bij maandelijkse facturatie kunnen er bijna negentig dagen zitten
tussen de gemaakte uren en de betaalde uren. Die betalingstermijn zou maximaal dertig dagen moeten zijn voor
freelance uren.”

Inhoud

• Betere opdrachtomschrijving (suggestie #1)
• Betere feedback en frequente beoordeling (suggestie #2)
• Duidelijke organisatievisie (suggestie #7)

Relatie

• Versterken relatie tussen interim professionals en
vaste medewerkers (suggestie #4)
• Benutten van de kwaliteit van de interim professional
(suggestie #5)
• Frequentere contact tussen inhurende manager
en interim professional (suggestie #8)
• Versterken van relatie door netwerkvorming
(suggestie #10)

Proces

• Effectievere en efficiëntere inhuur (suggestie #3)
• Verlengingen eerdere signaleren (suggestie #6)
• Snelle en betrouwbare betalingstermijn

Figuur 11: Gesuggereerde verbeteringen op inhoud, relatie en proces

Daarnaast is een aantal suggesties gerelateerd aan de relatie tussen opdrachtgever en interim-
professional. Denk daarbij aan een betere relatie tussen interim-professionals en vaste medewerkers
(suggestie #4), het beter benutten van de kwaliteit van de interim-professional (suggestie #5), beter
en frequenter contact tussen de inhurend manager en de interim-professional (suggestie #8) en het
versterken van de relatie door netwerkvorming (suggestie #10). Tot slot zijn er enkele verbeteringen
die te maken hebben met het inhuurproces. Denk aan de suggestie om inhuurprocessen effectiever
en efficiënter te maken (suggestie #3), verlengingen eerder te signaleren (suggestie #6) en de wens
voor een snelle (binnen dertig dagen) en betrouwbare betalingstermijn.8

8

Er is in dit onderzoek niet gekeken of factoren conditioneel zijn zoals bijvoorbeeld Maslov’s hiërarchie van

behoeften veronderstelt.
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3. N
 adere analyse
van groepen en kenmerken
In deze sectie gaan we in op een aantal verschillende groepen. Ten eerste kijken we naar verschillen in ideeën over goed opdrachtgeverschap die veroorzaakt worden door geslacht, leeftijd en/of
ervaring. Ten slotte kijken we naar verschillen in visies op goed opdrachtgeverschap tussen
schaarse interim-professionals en interim-professionals met ruim beschikbare competenties.
3.1 Mannen en vrouwen
Het is belangrijk om te constateren dat er geen verschillen zijn tussen mannen en vrouwen met
betrekking tot de verklarende variabelen; beide seksen waarderen opdrachten en opdrachtgevers
even veel. Ook scoren beide seksen even hoog op uitkomsten zoals projectengagement, organisatie-
engagement en kennisdeling.
Er zijn eigenlijk maar twee aspecten waarop vrouwen en mannen van elkaar afwijken. Ten
eerste zijn vrouwen meer risico-avers dan mannen; zij vinden zekerheid belangrijker. In dit
verlengde is het dan ook niet vreemd dat vrouwen de financiële beloning van een opdracht en de
zekerheid die daarbij hoort positiever waarderen dan mannen. Ten tweede waarderen vrouwen
het werkklimaat bij opdrachtgevers positiever dan mannen. Beide waarnemingen zullen niet
verrassend zijn.
De grootste verrassing is wellicht dat mannen en vrouwen zo op elkaar lijken in termen van
goed opdrachtgeverschap; ze verwachten hetzelfde in een opdracht en opdrachtgever en ze
waarderen hetzelfde. De enige uitzondering is zoals gezegd de grotere behoefte aan stabiliteit bij
vrouwelijke interim-professionals.
3.2 De ouderen en de jongeren
Ook is er weinig verband te vinden tussen leeftijd en goed opdrachtgeverschap. Veelal is er geen
relatie tussen prestatie en leeftijd. Tevredenheid en engagement zijn onafhankelijk van leeftijd
en ervaring. Opvallend is dat dit niet geldt voor de prestatiemaatstaf kennisdeling. Dit is een
bergparabool; eerst neemt kennisdeling toe met leeftijd en ervaring en, na een bepaalde leeftijd,
daalt dit weer.
Opvallend is dat ook de behoefte aan groeimogelijkheden in een opdracht (de kans op
vervolgwerk en de vraag of de opdracht goed is voor de reputatie en versterking van het netwerk)
een bergparabool is. Jongeren hebben blijkbaar minder noodzaak aan groeikansen dan interim-
professionals van middelbare leeftijd. Dat oudere interim-professionals minder behoefte hebben
aan groeimogelijkheden in een opdracht dan interim-professionals van middelbare leeftijd, lijkt
logisch.

3.3 Schaars versus overvloedig
Voor deze groeperingen hebben wij schaarse professionals gedefinieerd als die professionals die
gemiddeld meer dan 100 euro per uur verdienen en die in de afgelopen twee jaar ten minste een
bezettingsgraad hebben gehad van 75 procent (1200 factureerbare uren per jaar). Volgens deze
definitie is 29 procent van de respondenten een schaarse professional. Natuurlijk is er van alles af
te dingen op deze indeling, maar het geeft een eerste, ruwe inschatting van de verschillen.
Opmerkelijk is dat schaarse interim-professionals tevredener zijn met de opdracht en de
opdrachtgever. Zij kunnen blijkbaar selectiever zijn in de keuze voor projecten en krijgen wellicht
meer voor elkaar binnen een opdracht dan minder schaarse interim-professionals. Ook zijn
schaarse professionals meer betrokken bij de organisatie en zijn ze meer bereid tot kennisuitwisseling. Opvallend is dat schaarse interim-professionals niet betrokkener zijn bij het project dat ze
verrichten dan niet-schaarse interimmers.
Prestatiemaatstaf

Overige professionals

Tevredenheid met de opdracht

8,2 **

7,8 **

Tevredenheid met de opdrachtgever

8,0 **

7,6 **

Projectengagement

12,0

11,9

Organisatie-engagement

0,15 **

-0,04 **

Kennisdeling

0,14 *

-0,04 *

Tabel 2: Prestaties en tevredenheid van schaarse en niet-schaarse professionals

Als de kenmerken die interim-professionals toedichten aan de opdrachten die zij uitvoeren
worden geanalyseerd, valt het volgende op:9 ten eerste zien schaarse interim-professionals meer
groeimogelijkheden bij de opdrachtgevende organisatie (vervolgwerk). Ten tweede beoordelen
schaarse interim-professionals hun opdracht op veel aspecten positiever. Zo denken zij dat
opdrachten meer kansen op groei bieden, zijn ze blij met de genoten autonomie en flexibiliteit
en ontvangen ze een goed tarief voor een stabiel, langdurig project. Daar staat tegenover dat deze
schaarse interim-professionals de reisafstand als negatief beoordelen. Dit kan zijn omdat ze
daadwerkelijk verder reizen dan de overige professionals (waarschijnlijk zijn aantrekkelijke
opdrachten schaars) of omdat ze kritischer zijn dan andere interim-professionals.
Ook is de mate van ondersteuning van schaarse interim-professionals door managers veel
groter. Zij zeggen vaker dan de overige interim-professionals dat ze actief worden gesteund door
de inhurende managers. Het is ook niet onverwacht dat de relatie tussen deze schaarse interim-professionals en de inhurend manager erg lang is. Maar liefst 57 procent van de schaarse
interim-professionals heeft al meer dan twee jaar ervaring met de inhurend manager. Bij de
overige professionals is dit minder dan 19 procent.
Het is ook geen verrassing dat schaarse interim-professionals op een andere wijze aan hun
opdracht komen dan de overige interim-professionals. Ruim 80 procent van die eerste groep
krijgt zijn of haar opdracht direct uit het netwerk. Schaarse interimmers maken nauwelijks
gebruik van bemiddeling. Bij de overige professionals is deze verdeling 60/40 tussen het directe
netwerk en de intermediair, broker of marktplaats.

9
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Schaarse professionals

Zie Hoofdstuk 4 over datareductie.
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Vraag

Schaarse professionals

Overige professionals

Kenmerken van de opdrachtgever (organisatie)
Goed werkklimaat bij de organisatie

-0,07

0,02

Verdere groeimogelijkheden bij de organisatie

0,20 **

-0,05 **

Goede voorwaarden en betrouwbaar

0,11

-0,03

Kansen voor groei (netwerk, reputatie)

0,14 *

-0,03 *

Autonomie en flexibiliteit

0,24 **

-0,06 **

Goed tarief en stabiele opdracht

0,17 **

-0,04 **

Goede match met cv en eerdere ervaringen

0,01

Kenmerken van de opdracht

Beperkte reisafstand

-0,22 **

0,00
0,06 **

Kenmerken van inhurende manager
0,14 *

Ondersteuning door manager

57 %

Lange historie (> 2 jaar) met manager
Tabel 3: kenmerken van opdrachten en opdrachtgevers

-0,04 *
19 %

4. Goed opdrachtgeverschap;
een verklaring
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de factoren die goed opdrachtgeverschap verklaren.
Eerst gaan we in op de factoren die tevredenheid met de opdracht en opdrachtgever verklaren en
vervolgens op de factoren die engagement (project- en organisatie-) en kennisdeling verklaren.
4.1 Tevredenheid met opdracht en opdrachtgever
Als we kijken naar de factoren die bepalen of een interim-professional tevreden is met een
opdracht, komen er vier zeer belangrijke factoren naar voren. Ten eerste moet er een zeer goede
opdrachtomschrijving zijn die past bij het cv. De invloed van het verschil tussen een redelijke en
een zeer goede opdrachtomschrijving op de waardering van de opdracht is meer dan een halve
punt (0,54); bijvoorbeeld van 7,5 naar een ruime 8. Ten tweede moet de opdracht het netwerk
en de reputatie van de interim-professional verstevigen (+0,54). Ten derde moet de interim-
professional het gevoel hebben dat hij of zij gesteund wordt door de inhurend manager (+0,42).
Ten vierde moet de opdracht ook enige autonomie en flexibiliteit bieden (+0,42).
Factor

Tevredenheid Opdracht

Zeer belangrijke factoren
Goede opdrachtomschrijving en match met cv

+0,54

Opdracht versterkt netwerk en reputatie

+0,54

Gevoelde ondersteuning door inhurende manager

+0,42

Opdracht met voldoende autonomie en flexibiliteit

+0,42

Belangrijke factoren
Opdracht met goed tarief en voorwaarden

+0,36

Betrouwbare opdrachtgever

+0,26

Aantrekkelijk organisatieklimaat

+0,22

Enigszins belangrijke factoren
Groeimogelijkheden bij opdrachtgever

+0,18

Tabel 4: Bepalende factoren voor tevredenheid met de opdracht
Noot: de tabel geeft het verschil aan tussen een gemiddelde opdracht(-gever) en een best-in-class-opdracht(-gever).

Daarnaast zijn er drie factoren die ook belangrijk zijn, maar minder dan de eerst genoemde vier.
Dit zijn het tarief en de voorwaarden (+0,36), de betrouwbaarheid van de opdrachtgever
(+0,26) en het aantrekkelijke organisatieklimaat met leuke en open collega’s(+0,22). Ten slotte
is er nog één factor die belangrijk is; de groeimogelijkheden bij de opdrachtgever zoals de kans
op vervolgopdrachten (+0,18). Als een opdracht op al deze acht factoren best-in-class scoort in
plaats van gemiddeld, is de waardering van de opdracht door de interim-professional een 10 in
plaats van een 7.
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Ook hebben we gekeken naar de factoren die de tevredenheid met de opdrachtgever verklaren.
Hier zijn de belangrijkste factoren de betrouwbaarheid van de opdrachtgever (+0,78), het
organisatieklimaat (+0,72) en de groeimogelijkheden bij de opdrachtgever (+0,44). Daarnaast
zijn er nog zes factoren die een rol spelen, maar duidelijk minder belangrijk zijn dan de bovenstaande drie. Ten eerste zijn dit de ondersteuning voor de manager (+0,36) en ten tweede de
kwaliteit van de feedback (+0,30). Deze twee hebben vooral met de opdrachtgever te maken.
Dan zijn er nog vier factoren die vooral te maken hebben met de opdracht; 1) de mate
waarin de opdracht het cv van de interim-professional verstevigt (+0,28), 2) de mate waarin de
opdracht past bij de interim-professional (+0,24), of er voldoende autonomie is (+0,22) en of
de opdracht een goed tarief en voorwaarden biedt (+0,20).

Zeer belangrijke factoren
Betrouwbare opdrachtgever

0,78

Aantrekkelijk organisatieklimaat

0,72

Groeimogelijkheden bij opdrachtgever

0,44

Belangrijke factoren
Gevoelde ondersteuning door inhurende manager

0,36

Tijdige en goede feedback op prestaties

0,30

Tevreden
met project

Geëngageerd
met project

Organisatie

Tevredenheid Opdrachtgever

Project

Factor

4.2 Project- en organisatie-engagement
In deze sectie kijken we niet naar de tevredenheid van de interim-professional, maar zijn we op
zoek gegaan naar de factoren die engagement bepalen. Bij welke opdrachtgevers en opdrachten
zijn interim-professionals echt betrokken en zijn ze bereid om een stapje verder te gaan? Hoe
kunnen opdrachtgevers de effectiviteit van interim-professionals verhogen? Daarbij hebben we
enerzijds gekeken naar organisatie-engagement; zetten interim-professionals een stapje extra en
zijn ze gepassioneerd over de organisatie? Anderzijds onderzochten we het projectengagement;
verzetten interim-professionals extra werk en zijn ze gepassioneerd over het project. Kortom;
zijn ze bevlogen?

Tevreden
met inhurende
organisatie

Geëngageerd
met inhurende
organisatie

Tevreden

Engagement

Enigszins belangrijke factoren
Opdracht versterkt netwerk en reputatie

0,28

Goede opdrachtomschrijving en match met cv

0,24

Opdracht met voldoende autonomie en flexibiliteit

0,22

Opdracht met goed tarief en voorwaarden

0,20

Tabel 5: Bepalende factoren tevredenheid met opdrachtgever
Noot: de tabel geeft het verschil aan tussen een gemiddelde opdracht(-gever) en een best-in-class-opdracht(-gever).

Opvallend is dat kenmerken van de opdracht en kenmerken van de opdrachtgever beide impact
hebben op de waardering van de opdrachtgever en de opdracht. Je kunt geen best-in-class-opdrachtgever zijn zonder goede opdrachten en andersom heeft een best-in-class-opdracht altijd
een goede opdrachtgever. Toch zijn de accenten wel anders. Om een goede opdrachtgever te zijn,
zijn zaken zoals betrouwbaarheid, een aantrekkelijk klimaat, groeimogelijkheden, ondersteuning
en feedback het belangrijkst. Zaken zoals een zichtbare en reputatieversterkende opdracht, een
goede match met het cv, autonomie, flexibiliteit en tarief zijn slechts ondersteunend. Bij de
waardering voor de opdracht is dat net andersom en zijn deze zaken juist cruciaal. Zaken zoals
organisatieklimaat, ondersteuning door de inhurend manager en betrouwbaarheid van de
opdrachtgever zijn dan juist minder van belang.
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Eerst hebben we gekeken naar project-engagement. Opvallend is dat de resultaten voor
engagement echt anders zijn dan de resultaten voor tevredenheid, die hierboven zijn besproken.
Om een interim-professional echt harder te laten lopen voor een project, zijn twee factoren van
groot belang. Ten eerste moet de opdracht het netwerk en de reputatie van de interim-professional versterken en ten tweede moet de opdracht goed passen bij de ervaring en het cv van de
interim-professional.
Opvallend was verder dat de motivatie van de interim-professional een belangrijke rol speelt bij
engagement. Wanneer een inhurende organisatie een interim-professional wenst die echt betrokken is bij het project, moet het geen interim-professional inhuren die als zelfstandige is gestart
voor de betere work-life-balans. Het valt op dat interim-professionals meer geëngageerd zijn bij
opdrachten waarvoor verder moet worden gereisd (al is de causaliteit waarschijnlijk anders).
Factor

Project-engagement

Zeer belangrijke factoren
Opdracht versterkt netwerk en reputatie

0,80

Goede opdrachtomschrijving en match met cv

0,74

Tabel 6: Bepalende factoren project-engagement

41

Goed Opdrachtgeverschap

We hebben ook gekeken naar organisatie-engagement. Hierbij valt op dat slechts drie factoren
belangrijk zijn. Ten eerste is dit een aantrekkelijk werkklimaat met bijvoorbeeld leuke collega’s.
Ten tweede willen professionals een opdracht die uitdagend is en die het netwerk en de reputatie
versterkt. Ten derde wordt de ondersteuning door de inhurend manager belangrijk gevonden.
Ook hier geldt dat betrokkenheid van een interim-professional bij een organisatie niet zozeer moet
worden verwacht van zij die kozen voor dit vak vanwege de betere balans tussen werk en privé.
Factor

Organisatie-engagement

Zeer belangrijke factoren
Aantrekkelijk organisatieklimaat

0,52

Opdracht versterkt netwerk en reputatie

0,40

Belangrijke factoren
Gevoelde ondersteuning door inhurend manager

0,36

Tabel 7: Bepalende factoren organisatie-engagement

Ten slotte hebben we gekeken naar de factoren die bepalen of een interim-professional al zijn
kennis deelt met een inhurende organisatie. De belangrijkste factor is hier de mate waarin de
inhurend manager steun geeft en de opdracht het netwerk en de reputatie versterkt. De persoonlijkheid van de interim-professional, die met een persoonlijkheidstest werd gemeten, speelt ook
een belangrijke rol. Egocentrische interim-professionals zijn, zoals men kan verwachten, minder
geneigd hun kennis te delen.
Factor

Kennisdeling

Zeer belangrijke factoren
Gevoelde ondersteuning door inhurend manager

Naast de enquête onder interim-professionals is er ook een enquête uitgegaan naar inhurende
managers en medewerkers van de inhuurdesk van inhurende organisaties. In totaal hebben
negentig respondenten deze enquête ingevuld (67 medewerkers inhuurdesk en 23 inhurende
managers). Deze negentig respondenten werkten bij ongeveer tachtig verschillende organisaties;
van zeer klein (< twintig werkenden) tot zeer groot (> 10.000 werkenden). Het is onmogelijk
om te bepalen in welke mate deze overzichtelijke groep representatief is voor de hele populatie.
Niettemin levert deze sectie een interessante bijdrage door vanuit een ander perspectief naar het
vraagstuk van goed opdrachtgeverschap te kijken.
Vraag

Cijfer (schaal 1..10)

Hoe tevreden bent u - als opdrachtgever- met interim-professionals?

7,7

Hoe tevreden denkt u dat interim-professionals zijn met u als opdrachtgever?

7,5

Tabel 9: Tevredenheid van en met een interim-professional

Opvallend is weer de hoge tevredenheid. Uit de vorige secties bleek al dat interim-professionals
zeer tevreden zijn met hun opdrachten (7,9) en opdrachtgevers (7,6). Hier blijkt dat deze hoge
tevredenheid wederzijds is. Als we kijken naar de redenen voor deze hoge waardering van
opdrachtgevers voor interim-professionals, dan is deze (voor een deel) te verklaren uit de hogere
output van interim-professionals, de andere kennis die zij inbrengen en hun grote betrokkenheid
bij de organisatie, die zeker niet minder is dan die van medewerkers.

0,44

Enigszins belangrijke factoren
Opdracht versterkt netwerk en reputatie

5. D e visie van inhurende organisaties

0,18

Tabel 8: Bepalende factoren kennisdeling

De output van interim professionals ligt hoger dan de output van
vaste medewerkers in soortgelijke opdrachten
De betrokkenheid van interim professionals is
lager dan die van vaste medewerkers
Interim professionals besteden vaak meer tijd aan de opdracht
zonder alle uren inrekening te brengen
Interim professionals tonen grote betrokkenheid bij onze organisatie

Samenvattend kunnen we stellen dat er een duidelijk verschil is tussen de opdracht en de
opdrachtgever. Zo kan iemand bevlogen zijn door de opdracht maar ronduit ontevreden over de
opdrachtgever. Andersom kan ook. Iemand kan ontzettend bevlogen zijn met de opdrachtgever,
maar de opdracht zelf maar zo-zo vinden. Ook is het duidelijk dat bevlogenheid en tevredenheid
twee verschillende zaken zijn.
Wil je als opdrachtgever een opdrachtnemer die echt gaat voor de opdracht, dan zal je de
opdrachtnemer niet alleen een passende klus moeten geven, maar ook een klus met groei- en
ontwikkelkansen. Niemand vindt het leuk om hetzelfde trucje alsmaar te herhalen. Wil je als
opdrachtgever een opdrachtnemer die echt gaat voor jouw organisatie, moet je die persoon niet
alleen zelf duidelijk support bieden, maar ook een prettig werkklimaat en de benodigde groeien ontwikkelkansen.
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Interim professionals zijn niet echt geïnteresseerd in
de gang van zaken binnen onze organisatie
Interim professionals delen hun ontwikkelde kennis, methoden
en modellen met ons als opdrachtgever
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2,80
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3,40

3,60
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Figuur 12: De gepercipieerde toegevoegde waarde per sector (stelling: 1..5)

Natuurlijk is niet elke organisatie hetzelfde. Er zijn organisaties die strak op de kosten sturen,
organisaties die snel moeten reageren, organisaties die gaan voor warme banden met klanten en
organisaties waar (radicale) innovatie centraal staat (Figuur 12).
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Deze verschillende organisaties kunnen hun eigen redenen hebben om met interim-professionals
te werken. Zo blijkt duidelijk uit de gegevens dat organisaties die een kostenleiderschapsstrategie
hebben ook veel strakker sturen op de kosten van inhuur. Organisaties waar creativiteit en
innovatie centraal staan, hebben weer andere prioriteiten in het inhuurbeleid. Zij vinden toegang
tot schaarse interim-professionals veel belangrijker, net als goede relaties tussen vaste medewerkers en interim-professionals dat waarschijnlijk komt door het belang van kennisdeling. Ook
wordt het informele netwerk van managers veel vaker gebruikt in organisaties die naar innovatieve oplossingen streven. Of deze aanpak ook per definitie tot innovatievere oplossingen leidt, is
natuurlijk een tweede vraag. Dit kan niet langs deze weg worden geverifieerd.
5.1 Inhuurstrategie en inhuurorganisatie
Als naar de inhuurstrategie en inhuurorganisatie wordt gekeken, valt op dat inhurende managers
en medewerkers op inhuurdesks vrij positief zijn over hun strategie en organisatie.

Wij zijn betrouwbaar, gemaakte afspraken worden nagekomen
Wij bieden interim professionals een prettig werkklimaat
met boeiende collega’s
Wij bieden over het algemeen langdurige zekerheid,
opdrachten worden niet vroegtijdig gestopt
Wij betalen interim professionals goed
Wij bieden interim professionals voldoende kansen op nieuwe
opdrachten binnen de organisatie
Wij houden rekening met privé omstandigheden
van de interim professionals
Wij hebben efficiënte en effectieve inhuurprocessen
Wij maken als organisatie geen onderscheid tussen vaste
medewerkers en interim professionals in onze benadering
Wij hebben een aantrekkelijk imago voor interim professionals
Wij bieden interim professionals kansen om verder te groeien

De inhuurstrategie onderkent verschillende benaderingen
voor groepen (interim) professionals;
schaarse kennis wordt anders ingehuurd dan ruim aanwezige kennis
Het is duidelijk welke interim professionals
(beroep, ervaring) de organisatie aan zich wil binden

Wij bieden interim professionals opleidingsmogelijkheden
0,00

Interim professionals zijn een onderdeel
van de strategische resource planning
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Als we naar een kernelement van de propositie kijken, namelijk de opdracht, dan valt het volgende
op: ten eerste heeft een hoog percentage inhurend managers de perceptie dat de opdrachten die
zij verstrekken een duidelijke versterking van het netwerk betekenen. Ook denken zij dat de
opdrachten duidelijke aanwinsten zijn voor het cv van de interim-professional en deze zijn of
haar reputatie versterken. Minder positief zijn zij over de hoogte van de beloning, de autonomie
en de financiële zekerheid. Ook vinden ze dat veel van de opdrachten niet goed scoren in de mate
waarin ze uitdaging bieden aan interim-professionals. Tot slot wordt interim-professionals ook
weinig flexibiliteit gegeven in de uitvoering van de opdracht; de interimmer mag in de regel niet
zelf kiezen waar en wanneer de opdracht wordt uitgevoerd.

Inhurende lijnmanagers in onze organisatie
maken altijd een afweging tussen kosten,
opbrengsten en de waarde van flexibiliteit
Voordat inhurende lijnmanagers in onze organisatie iemand inhuren
hebben zij eerst nagedacht of het niet slimmer is iemand vast
aan te nemen of iemand op te leiden voor deze opdracht
De inhuur van externen is gebaseerd op een heldere strategie
Het is duidelijk voor welke posities medewerkers
worden geworven, voor welke posities interim professionals
en waar externe bureaus worden ingezet.
Inhurende lijnmanagers in onze organisatie weten exact wat wel
en niet mag met betrekking tot inhuur van interim professionals
Het is duidelijk welke
waardepropositie de organisatie biedt aan interim professionals
3,00

0,50

Figuur 14: De gepercipieerde propositie aan interim-professionals (stelling: 1..5)
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Figuur 13: Aspecten van inhuurstrategie en inhuurorganisatie
Onze opdrachten bieden kansen om het netwerk te versterken

De respondenten zijn erg positief over de strategische segmentering van doelgroepen en weten
welke type interim-professionals zij willen binden. Als de strategie verduidelijking behoeft, ligt
dit volgens de respondenten rondom de propositie; wat bieden we interim-professionals en wat
vragen we van ze?
5.2 Propositie en opdrachtenportefeuille
Als we een slag dieper kijken naar de propositie, zien we dat opdrachtgevers ook hier denken het
goed te doen. Ze vinden dat ze betrouwbaar zijn, een prettig werkklimaat bieden, veel zekerheid
bieden, goed betalen, effectieve inhuurprocessen hebben en ook nog rekening houden met de
privéomstandigheden van de interim-professional. Minder positief zijn ze over de geboden
doorgroeikansen in de organisatie en de opleidingsmogelijkheden.

Onze opdrachten zijn een duidelijke aanwinst voor het CV
Onze opdrachten versterken de zichtbaarheid en reputatie
Onze opdrachten bieden kansen voor vergelijkbaar vervolgwerk
Onze opdrachten sluiten naadloos aan op kennis,
kunde en ervaring van de interim professional
Onze opdrachten bieden veel autonomie, de interim professional
mag zelf bepalen hoe de opdracht wordt uitgevoerd
Onze opdrachten bieden langdurige zekerheid
Onze opdrachten zijn duidelijk omschreven
met een concreet eindproduct
Onze opdrachten hebben een hoge beloning
Onze opdrachten bieden uitdaging omdat zij op
of boven het niveau van de interim professional zijn
Onze opdrachten bieden veel ruimte voor flexibiliteit, de interim professional
mag zelf bepalen waar en wanneer de opdracht wordt uitgevoerd
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Figuur 15: De gepercipieerde opdracht aan interim-professionals (stelling: 1..5)
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A.
SOURCING
• Channel management
• Profiling

B.
HIRING
• Screening
• Contracting

C.
ONBOARDING
• Onboarding

D.
PERFORMING

• Feedback
• Performance

E.
CLOSING
• Closure
• Evaluation

F. SUPPORT (e.g. community building, education)

Tot slot zijn er ook maar weinig opdrachtgevers die actief werken aan het neerzetten en managen
van een netwerk van relevante en schaarse interim-professionals, laat staan dat aan deze groep
actief aanvullende diensten wordt aangeboden.
5

4

Maturity Level

5.3 De inhuurprocessen
In de bovenstaande secties is gekeken naar de inhuurstrategie, de inhuurorganisatie en de
inhuurpropositie. In deze sectie kijken we naar de inhuurprocessen. Bij dit overzicht worden zes
grove stappen onderscheiden (Figuur 16). De eerste is de identificatie en kwalificatie van de juiste
interim-professionals door de juiste propositie en de juiste kanalen. De tweede is de inhuur van
interim-professionals, van screening (van o.a. VAR en referenties) tot het afsluiten van het contract.
Als derde vindt de onboarding plaats; ervoor zorgen dat interim-professionals snel en effectief
inzetbaar zijn en een warm welkom krijgen. Als vierde gebeurt het managen van de interimprofessional zodat deze de gevraagde prestaties kan leveren. De vijfde stap is de juiste afsluiting
van het traject. Dit kan ook ondersteund worden door activiteiten gericht op de creatie van een
netwerk of community van interim-professionals door hen andere diensten aan te bieden.
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Figuur 17: Volwassenheid van zes stappen in het inhuurproces

Figuur 16: Zes stappen in het inhuurproces

Voor al deze zes stappen in het proces is op basis van drie tot tien onderliggende criteria de
volwassenheid van elke fase bekeken. Opvallend is dat de medewerkers inhuurdesk en de
inhurende managers vinden dat de eerste fasen van het inhuurproces goed verlopen; ze weten
de juiste kanalen aan te boren en het hele screenings- en contracteringsproces zit goed in elkaar.
De grote problemen beginnen daarna.
Het onboardingsproces is al een stuk lastiger. Een warm welkom ligt nog voor de hand, maar er
zijn maar weinig organisaties waar de interim-professional direct aan de slag kan. Het performance
management is vervolgens nog iets minder volwassen geregeld. In de regel worden prestaties wel
beoordeeld en wordt erop gestuurd, maar schort er nog wel vaak iets aan de kwaliteit van die
beoordeling en feedback. Bij het afsluiten van de opdracht gaat de kwaliteit en volwassenheid van
het proces nog verder achteruit. Te vaak vindt er geen gestructureerd exitinterview plaats, worden
de resultaten van de interim-professionals en de exitgesprekken nauwelijks vastgelegd en wordt
deze informatie ook niet meer gebruikt bij wervings- en selectiebeslissingen voor toekomstige
opdrachten.
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5.4 Verbeteringen vanuit de organisatie bezien
Medewerkers inhuurdesk en inhurende managers hebben veel verschillende ideeën die de relatie
tussen opdrachtgever en interim-professional zouden kunnen verbeteren. Sommige van deze
verbeteringen zijn te realiseren door de organisatie, maar de medewerkers inhuurdesk en
inhurende managers hebben ook tips voor interim-professionals. In het onderstaande gaan we
eerst in op de tips voor de organisatie en daarna op de tips voor de interim-professionals.
5.4.1 Verbetertips voor de organisatie
Voor de organisatie zijn er vier, veel genoemde tips.
Verbeterpunt 1:
Opbouwen van structurele relaties met interim-professionals
Hier worden zaken genoemd zoals:
• “Beter alumniprogramma (online en offline).”
• “Organiseren van meetings zoals borrels, netwerkbijeenkomsten en gezamenlijke doelen bepalen.”
• “Het netwerk vergroten en interim-professionals meer betrekken bij de organisatie, waardoor er een sterkere vertrouwensband ontstaat. Bied hen ook opleidingen en verdere ontwikkelingsmogelijkheden.
Je moet interim-professionals (gaan) zien als medewerkers zonder dienstverband.”
• “Betere communicatie over ontwikkelingen / uitdagingen binnen onze organisatie.”
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Verbeterpunt 2:
Verbeteren van de communicatie met de interim-professional
Hier worden zaken genoemd zoals:
• “Het organiseren van een centraal aanspreekpunt.”
• “Meer contactmomenten organiseren tussen de opdrachtgevende organisatie en de interim-professional.”
• “Zorg voor actiever en directer contact en meer zicht- en vindbaarheid van onze afdeling voor interim-professionals
en bureaus.”
• “Maak meer tijd vrij voor contact. Die is altijd beperkt voor een leidinggevende en helemaal voor een opdrachtgevende
leidinggevende.”
• “Heb aandacht voor persoonlijk contact plus aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de interim-professional.”
Verbeterpunt 3:
Betere feedback naar en evaluaties van interim-professionals

Verbeterpunt 2:
Kennis delen van de interim-professional met de inhurende organisatie
• “Laat interim-professionals geregeld vertellen over de werkzaamheden die door hen zijn verricht.”
• “Publiceer over hun werkzaamheden bij onze organisatie.”
• “Het delen van kennis en daarmee de organisatie verder helpen, kan bij de gemiddelde interim-professional beter.”
Als naar deze twee verbeterpunten wordt gekeken, valt op dat het tweede overeenkomt met
aandachtspunt (#4) dat wordt genoemd door de interim-professional. Blijkbaar vinden beide
partijen dat de kennis van de interim-professional beter kan worden benut. Het eerste verbeterpunt is een signaal dat het organisatie-engagement van de interim-professional soms toch
onvoldoende is. Er is een groep die (te) weinig tijd investeert in de langdurige relatie en niet dat
stapje extra doet voor de organisatie. Toch lijkt dit een beperkte groep te zijn gezien de hoge
waardering voor interim-professionals door inhurende organisaties (zie ook figuur 13).

Hier worden zaken genoemd zoals:
• “Beter gebruikmaken van feedback en/of enquêtes van de klanten waarmee de inhuurmedewerker werkt.”
• “Meer sturen op de inzet van ex-interimmers die goed zijn bevallen.”
• “Beter en vaker evalueren.”
Verbeterpunt 4:
Zorgen voor de randvoorwaarden
Hier worden zaken genoemd zoals:
• “De meeste hinder hebben interim-professionals van het feit dat veel lijnprocessen niet goed op orde zijn.
Resources voor projectleiders zijn bijvoorbeeld matig geregeld.”
5.4.2 Verbetertips voor de interim-professional
Ook de interim-professional kan de relatie tussen opdrachtgever en interim-professional verbeteren.
De volgende zaken worden door inhurende managers en medewerkers inhuurdesk als tips gegeven:

CONCLUSIE
Dit onderzoek is een startpunt om de relaties tussen opdrachtgevers en interim-professionals
te verbeteren en zo duurzame relaties te creëren waarbij inhurende organisaties en interim-professionals elkaar helpen in hun ontwikkeling. Wij geloven in duurzame relaties die
verder gaan dan de contractuele verplichtingen.
De rol die interim professionals spelen binnen organisaties, zowel kwantitatief als kwalitatief, vraagt om meer aandacht voor die relatie tussen opdrachtgever en interim-professionals.
Dit onderzoek laat zien dat zien dat juist die opdrachten die leiden tot kennisdeling en be-

Verbeterpunt 1:
Grotere betrokkenheid bij het wel en wee van de inhurende organisatie

vlogenheid, passende opdrachten zijn, die beide partijen groeimogelijkheden geven. Bij een
langdurige relatie kijkt men niet alleen naar de korte termijn en het directe gewin, maar
ook naar mogelijkheden om elkaar langdurig te versterken.

Hier worden zaken genoemd als:
• “Interim-professionals zouden meer van zichzelf kunnen geven vanuit eerdere opdrachten. Ze zouden opgebouwde kennis
kunnen delen met ons als organisatie, actief kunnen laten zien hoe processen beter zouden kunnen en meer en eerder het
voortouw kunnen nemen om ons als organisatie helpen te verbeteren.”
• “Ze kunnen zelf proactief zijn bij het uitvoeren van hun opdrachten, iets meer doen dan wellicht echt noodzakelijk is.”
• “Betrokkenheid blijven tonen en intern personen coachen.”
• “Vaker naar (net)werkbijeenkomsten gaan.”
• “Een oprecht onderdeel vormen van de organisatie.”
• “Meer meedoen aan activiteiten in de eigen tijd.”

Het mag voor zich spreken dat de accenten van goed opdrachtgeverschap per organisatie
verschillen. Veel hangt immers af van de (gewenste) cultuur, managementfilosofie en organisatiedoelstellingen. Met dit onderzoek hebben we een kader willen neerzetten waarmee
organisaties kunnen nadenken hoe zij goed opdrachtgeverschap een plek kunnen geven in
de manier waarop met interim professionals wordt samengewerkt. Van de fase van inhuur
tot en met het contact na afronding van de opdracht.
Wij hopen dat veel meer onderzoek naar deze nieuwe relaties zal volgen en dat dit onderzoek uiteindelijk een klein steentje zal bijdragen in de zoektocht naar nieuwe arbeidsverhoudingen waar zekerheid, betrouwbaarheid, autonomie, flexibiliteit, passie, professionaliteit en ontwikkeling samengaan.
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Deel III
een unieke positie in de markt
Reflectie
Bouwen aan...

Mus. Sa dus velis mi, conse molupta turitatiur
alis dolorpore et endi coreratibus, ut quat voluptibus si odita con est lis enit aut vel iur magnim harciis alitate lit faccusamusa vereica eruptia
sitium rem. Cum quia nusda volorat quasit ulpa
solorporitet endaeperit illicipsam et min nos
endae nim ullanduciet pratiis re dolupta tentur,
sequia dolorerum quunt ut quas dolorep rehenis
am non pratemodi is qui tem et pa volorem quia
same cullaborest et aliquam erum landeles rerum lacearitios enimpedit debis et voloriti iumet estibus ratiassequia niscien itiaspid maior as
quiam eatiis dollant emquae sequLatur si dolore
volupti tem quunt quamus, optae pa pore, et est
aperae prempos aperro est, oditatu riamus aut
ut alignis estiusa corercit quid
>>

rernatiam, tore entintiora eatusa ex eos erit aut
audis quid que consendam andi as doluptium
quasim del eum estia cupta seque consequia
comni officiditiat as apel illaces et elit velesci
dolescia dolor andandi qui volore volesecus.
Lenias asiment eossi odi con pa inulpa simolorporro dolorei ctatur simenia volupta seribus volentem elitati consect ionseque corepta tectur
moluptate sunte pro cone occatibus doluptatem
sitis porenit harum, sint la dolore repudi doluptatur repersped ma nobit, in nonsequas dicaecatur, ut dus ut unt.Ut magnimi ligent, iunt apisin
nonsequo iunt aliatquibus est, quamet verferro
quam, omnissu sdaest, core omni officitatem
aceaqua tempore praessitatem sendant.
Busande llitatur rae. Fero volestempedi num si
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“M ijn advies is heel simpel:
ga goed met elkaar in gesprek.”
Prof. Aukje Nauta over goed opdrachgeverschap, het psychologisch contract
en lessen voor klassieke arbeidsrelaties.
Goed opdrachtgeverschap. Dat gaat vooral om de kwaliteit van de relatie tussen
twee mensen: een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Dat stelt Aukje Nauta,
hoogleraar op de NSvP-leerstoel ‘Employability in Working Relationships’ aan de
Universiteit van Amsterdam en partner van adviesbureau Factor Vijf.
Nauta doet onderzoek en adviseert over arbeidsrelaties. Naar aanleiding van een
rondetafelgesprek van ZiPconomy over goed opdrachtgeverschap sprak Nauta
over haar eigen ervaring als opdrachtnemer, haar visie op goed opdrachtgeverschap en over wat een ieder kan doen om de relatie tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer te verrijken.
“Ik ben nu vijf jaar zelfstandig ondernemer en dus regelmatig opdrachtnemer. Ik moet zeggen,
dat bevalt met erg goed. Het zal deels met mijn karakter te maken hebben. Ik kan niet zo goed
tegen bazen. En ook niet tegen ondergeschikten. Opdrachten kunnen doen op basis van een voet
van gelijkwaardigheid is voor mij cruciaal.
Wat me het beste bevalt is de autonomie, het feit dat je een groot netwerk opbouwt en afwisselende
en boeiend opdrachten doet. Daarmee voldoet het zelfstandig ondernemerschap aan de basis
behoeftes die ik, en met mij vele anderen,
heb: de behoeften aan autonomie, relatedness en
competence, om het in vakjargon te zeggen.

“Arbeidsrelaties zijn
helaas vaak armoedig”

Wanneer ik naar aanleiding van jullie
events en onderzoek nadenk over goed
opdrachtgeverschap, dan komt bij mij als
eerste de vraag naar boven: ben ik zelf
eigenlijk wel een goed opdrachtnemer? Goed opdrachtgeverschap kun je niet alleen realiseren,
net zo min als goed opdrachtnemerschap. Het zit hem in de relatie. Een bureau dat als intermediair optreedt tussen die twee is idealiter een goede relatiebemiddelaar.
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Ik adviseer veel over arbeidsrelaties. De meest voorkomende arbeidsrelatie is nog altijd die tussen
een werkgever en een werknemer in loondienst. Die arbeidsrelaties zijn helaas vaak armoedig. Ze
zijn gebaseerd op een gebrekkige uitruil van belangen en behoeftes. Loon versus arbeid. Loyaliteit
versus baanzekerheid. Daarbij zijn die relaties erg hiërarchisch, wat leidt tot aangeleerde hulpeloosheid van werkenden; loonslavernij zou je kunnen zeggen. Het psychologisch contract tussen
een werkgever en werknemer, ofwel de beleving van de arbeidsrelatie inclusief verwachtingen
die men over en weer heeft, is vaak erg transactioneel.
De relatie tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer is vaak veel rijker. Althans zo ervaar ik het
zelf en zo zie ik het ook om mij heen. De relatie is vaak veel gelijkwaardiger en exclusiever. De
opdrachtgever heeft bijzondere expertise nodig en een interimmer kan die bieden. Dan ontstaat
er een gebalanceerd psychologisch contract tussen die twee.

“Duurzame inzetbaarheid van
zelfstandige professionals loopt gevaar”
Als ik het onderzoek van Arjan van den Born over Goed Opdrachtgeverschap lees, dan komt
daarin een rooskleurig beeld naar voren. Opdrachtnemers geven opdracht en opdrachtgevers
gemiddeld een 7,9 en een 7,6. Mooie rapportcijfers! Het is goed om voor ogen te houden dat dit
onderzoek een selectie van bepaalde zp’ers betreft, namelijk de hoger opgeleide zelfstandig
professionals die voor behoorlijke tarieven werken. Dat is al een selectie van rijke opdrachtgever-
opdrachtnemerrelaties. Maar goed, van deze selectieve groep valt te leren over hoe het moet.
Lessen die ook van pas komen in klassieke arbeidsrelaties.
De succesfactoren die de zelfstandig professionals in het onderzoek noemen, zijn een passende
opdracht, een opdracht die het netwerk en de reputatie vergroot, de steun die ze ontvangen
van de inhurend manager en het feit dat ze veel autonomie hebben en flexibel kunnen werken.
Kom daar als werknemer maar eens om!
Toch maakt het onderzoek ook duidelijk dat niet alles op orde is in die opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Beide partijen vinden zichzelf en de ander tekortschieten als het gaat om groei,
opleiding en ontwikkeling. Dat is risicovol. Het wijst erop dat duurzame inzetbaarheid van
zelfstandige professionals gevaar loopt . Die duurzame inzetbaarheid is juist voor zelfstandig
professionals erg belangrijk. Het gaat erom dat je continu nieuwe opdrachten kunt krijgen.
Dat kan alleen als je je skills up-to-date houdt.
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“Ga goed met elkaar in gesprek.
Sluit zogenoemde i-deals”
Op het terrein van opleiding en ontwikkeling valt de relatie tussen opdrachtgever en opdracht
nemer nadrukkelijk te verdiepen. Dit thema is bij een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie veel
complexer dan bij een werkgever-werknemerverhouding, zeker als het erom gaat wie verantwoordelijk is voor persoonlijke ontwikkeling en wie wat betaalt. Toch denk ik dat hier wel
degelijk een wederzijds belang is en dat je ook hierover afspraken zou moeten maken.
Als het gaat om verrijking van arbeidsrelaties, adviseer ik bedrijven iets heel simpels: ga goed
met elkaar in gesprek. Sluit zogenoemde i-deals. Dat zijn niet-standaard en individuele afspraken
over werk en voorwaarden die zowel voor medewerkers als voor de organisatie gunstig zijn. In
een recent onderzoek heb ik aangetoond dat werknemers die goed sparren met hun baas, vaker
i-deals sluiten. Die i-deals verbreden hun inzetbaarheid, vooral de individuele afspraken over
groei en ontwikkeling.
Ik zou willen voorstellen om het principe van i-deals ook toe te passen in opdrachtgever-
opdrachtnemerrelaties, vooral wat betreft ontwikkeling. Maak niet alleen heel transactionele
afspraken over de opdracht en het geld dat je daarvoor biedt of krijgt, maar denk ook na over
hoe de opdracht bijdraagt aan groei en ontwikkeling. Is dat met extra feedback? Een extra taak?
Een cursus?
Het mooie is: ontwikkelafspraken zijn een cadeautje, een vorm van rijke uitwisseling tussen
partijen. Beiden worden er beter van. Als opdrachtgever krijg je zo die extra bevlogenheid.
Als opdrachtnemer blijf je duurzaam inzetbaar. Als je hier als intermediair toegevoegde waarde
weet te leveren, dan blijf je de concurrentie voor.
Als ik het hieraan afmeet, ben ik dan een goed opdrachtnemer? De meeste opdrachten rond ik
goed af en ooit maakte ik wel eens een afspraak om op een specifiek terrein extra feedback te
ontvangen. Maar eerlijkheidshalve geef ik toe: ik ben de dokter die rookt, de loodgieter bij wie
het dak lekt. Dat is een mooie aanleiding om allemaal eens in de spiegel te kijken en onszelf de
vraag te stellen waarom we het eigenlijk veel te weinig doen, rijke afspraken maken over groei
en ontwikkeling. Als we hier allemaal aandacht voor hebben, opdrachtgevers en opdrachtnemers,
dan verwacht ik dat het wel goed komt met goed opdrachtgeverschap.”
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“B egin with the end in mind “
Een slotbeschouwing
Hugo-Jan Ruts

Terugkijkend op een groot onderzoek en tal van bijeenkomsten en gesprekken
een slotbeschouwing door Hugo-Jan Ruts, een van de initiatiefnemers van het
onderzoek. Is goed opdrachtgeverschap een versimpelde versie van ‘goed werkgeverschap’, met hier en daar een beetje meer of minder? En waar te beginnen
met het invoeren van goed opdrachtgeverschap.
Er woedt in Haagse beleidskringen een debat over wat zp’ers nu eigenlijk zijn: veredelde werk
nemers die je moet beschermen of zelfstandig ondernemers die je vooral vrij moet laten. Hierbij
zijn we wellicht toe aan een derde poot in het arbeidsbestel, die het midden houdt tussen de
werknemer en ondernemer. Voorlopig komen ze er in Den Haag niet uit. Een voorstel ter vervanging van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) blijft gebaseerd op arbeidsrechtelijke uitgangspunten
die zijn geformuleerd in 1964. Er zijn werknemers in loondienst die persoonlijke arbeid verrichten en ondernemers die dingen maken van stoffelijke aard. Meer smaken zijn er niet in het
arbeidsrecht en het fiscaal bestel.
De realiteit is natuurlijk ondertussen fors veranderd. Het gros van de zp’ers verricht persoonlijke
arbeid, net als 100 procent van de zelfstandig interim-professionals, de doelgroep waar we het
in dit onderzoek over hebben. Desalniettemin wordt er vastgehouden aan oude beelden, wat
vervolgens krakkemikkig beleid oplevert.
Bij de beantwoording van de vraag ‘Is goed opdrachtgeverschap niet simpelweg goed werkgeverschap?’, moeten we oppassen niet in dezelfde val te stappen als de Haagse politici en beleidsmakers.
Je kunt niet blijven vasthouden aan de verouderde verdeling tussen werknemer en ondernemer.
Het idee dat zelfstandig professionals ‘bijna-werknemers’ zijn, leidt vaak tot een te paternalistisch
ingestelde ‘zorgbenadering’. Een benadering die ervan uitgaat dat zp’ers puur ondernemers zijn, is
daarentegen vaak onpersoonlijk en soms geforceerd en zakelijk. Welke van die twee benaderingen
je ook gebruikt, ze spreken zp’ers niet aan op hun kracht en zijn daarmee dus ook niet effectief
voor een organisatie.
Vanuit een oud paradigma kun je geen nieuw beleid ontwikkelen. In Den Haag komen ze daar
moeilijk uit, mede doordat het politieke speelveld verdeeld is en er een invloedrijk krachtenveld
is van vooral conservatieve lobbyisten. Maar daar heeft uw organisatie geen last van, toch?
U heeft alle ruimte om zelf te bepalen wat goed opdrachtgeverschap voor u is en wat u daar
binnen de context van uw organisatie mee wilt doen.
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“Een grote uitdaging ligt bij het
bij elkaar brengen van ondersteunende
IT processen en de individuele
benadering van de zp’er ”
Geen eenvoudige antwoorden
Uit het onderzoek zoals we dat hier gepresenteerd hebben, komen geen eenvoudige antwoorden.
Daarvoor is het onderzoek te diepgravend opgezet en zijn de uitkomsten te genuanceerd. De
resultaten zijn helder, maar of het alle organisaties ook daadwerkelijke goed doet, wordt in hoge
mate bepaald door de context van een organisatie. Welke doelstellingen zijn er? Welke keuzes
maakt een bedrijf? Voor welk deel van de zp’ers wil het een aantrekkelijke opdrachtgever zijn?
Opdrachtgeverschap is ‘goed’ wanneer je de antwoorden op deze vragen bij elkaar weet te
brengen; visie, proces en uitvoering. Een organisatie moet expliciet maken welke doelstellingen er
zijn en gezamenlijk - met directie, inhuurmanagers en de afdelingen HR en Inkoop - eenduidige
keuzes maken over het hoe en waarom zelfstandig professionals in te huren en in te zetten. Snap
je wat die zp’ers nodig hebben om optimaal te functioneren? Wat drijft hen, waar gaan ze hard
van lopen? En dan hebben we het vooral over de zp’ers waar u mee wilt werken. Ook dat is een
keuze. Werkprocessen en systemen zodanig inrichten dat ze uw visie op goed opdrachtgeverschap ook daadwerkelijk ondersteunen. De uitvoering op een manier die aansluit bij wat profes
sionals bovenal zijn: mensen.
Visie en processen
Het stellen van de waarom-vraag (denk aan Simon Sinek) is ook hier relevant. Waarom wil je als
organisatie met zelfstandig professionals werken? Een helder antwoord geeft intern duidelijkheid,
maar stuurt ook een boodschap uit naar de markt. Blijft het bij een incidentele en vaak ad hoc
invulling van ‘ziek & piek’ of is er structureel plaats voor zelfstandig professionals? Zet je zelfstandig
professionals in voor sleutelprojecten of bemens je die juist met eigen medewerkers en zet je
externen in op opengevallen plekken in het lopend proces (de backfill-optie)?
Dit is niet de plek om uitvoerig in te gaan op strategische sourcing, maar daar past een visie op
de inzet van externen natuurlijk wel in. Een vaste ratio voor vast en flex wordt in dit kader vaak
genoemd. Een wereldwijde queeste naar de optimale vast-flexverhouding, noemde ik dat ooit in
een artikel. Volgens mij is het een zoektocht zonder einde. Er is geen algemeen optimum voor die
vast-flexverhouding. Er zijn prima functionerende en flexibele organisaties waar iedereen in vaste
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dienst is en er zijn stabiele, groeiende bedrijven waarvan meer dan 80 procent van de werkenden
niet op de loonlijst staat. Zoals bij een ware queeste is de zoektocht, het stellen van de vraag,
belangrijker dan het vinden van het antwoord.
We zien bij veel organisaties dat de grootste uitdaging van goed opdrachtgeverschap ligt in het
bij elkaar brengen van de inrichting van ondersteunende werkprocessen (vooral met behulp van
IT) en de individuele en persoonlijke benadering van de zp’er. Organisaties die grip op inhuur
willen en inzicht willen hebben op de kwaliteit van externen, zullen tools nodig hebben.
Bijvoorbeeld in de vorm van een VMS (vendor managementsysteem), een op zp’ers aangepast
ATS (applicant trackingsysteem) en/of meer gespecialiseerde FMS (freelance managementsysteem). Systemen die al dan niet op maat ontwikkeld zijn en al dan niet aansluiten op bijvoorbeeld al aanwezige inkoop-, financiële of HR-applicaties. De kunst is ervoor te zorgen dat deze
systemen niet leidend zijn maar dat ze de kwalitatieve en individuele benadering van de zelfstandige ondersteunen, zowel voor, tijdens als na de opdracht.
De uitdaging voor organisaties om hier balans in te vinden, speelt ook bij veel leveranciers van
deze systemen. Zij hebben vaak een stap gezet van een inkoop gedreven systeem naar een inhuursysteem, met hierin meer ruimte voor een kwalitatieve benadering van het selectieproces. Goed
opdrachtgeverschap vraagt nog een stap extra: aandacht voor de inzet van zp’ers. Daarbij moeten
dus ook de opdracht en
de opdrachtnemer
worden gevolgd en
moet ruimte zijn om
evaluaties vast te leggen
en communicatie tussen
opdrachtgever en
opdrachtnemer te
faciliteren, ook nadat de
opdracht is afgerond.

“Verbeterpunt is helder:
stel de inhoud van
de opdracht centraler”

Kernelementen van goed opdrachtgeverschap
De essentie van goed opdrachtgeverschap is voor ons dat opdrachtgever en opdrachtnemer
zodanig met elkaar omgaan, dat dit tot betere prestaties leidt. In het onderzoek hebben we
daarom bewust niet alleen gekeken naar wat zp’ers leuk en prettig vinden, er is vooral gekeken
naar wat effectief bleek.
De interviews met zp’ers die we gehouden hebben voorafgaand aan het onderzoek, laten zien dat
zij veel waarde hechten aan goed opdrachtgeverschap. Het is cruciaal gebleken voor een optimale
relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en zeer relevant als onderdeel van een aantrekke-
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“Goed opdrachtgeverschap
vraagt om lef en leiderschap ”

lijk opdrachtgeversimago. Tegelijkertijd lieten die interviews ook zien hoe pragmatisch zp’ers zijn.
Met een opdracht en een behoorlijk tarief zijn ze al snel best tevreden. Maar goed opdrachtgeverschap wil een stap verder gaan. Vanuit goed opdrachtgeverschap neem je geen genoegen met ‘best
tevreden’. Je wilt meer uit die relatie halen, zodat ook de prestaties optimaal zijn. Dit is naast op
goed opdrachtgeverschap overigens ook op goed opdrachtnemerschap van toepassing.
Wat daarin de belangrijkste elementen zijn, heeft u kunnen lezen in het onderzoeksverslag. De
hoofdpunten zijn helder. De effectiviteit van de inzet van een zelfstandig professional wordt
bepaald door de mate waarin de opdracht het netwerk en de reputatie van de interim-professional
versterkt, of de opdracht écht past bij de expertise van de zp’er en of sprake is van een aantrekkelijk
werkklimaat en ondersteuning van de inhurend manager. De verbeterpunten zijn ook duidelijk:
stel de inhoud van de opdracht centraler, creëer meer aandacht voor groeimogelijkheden en voor
de afsluiting van de opdracht.
Wanneer je kijkt naar de kernpunten van de resultaten, dan wordt snel duidelijk hoe belangrijk
zaken als erkenning, nieuwsgierigheid en persoonlijk contact zijn. Niets menselijks is een zp’er
vreemd. Goed opdrachtgeverschap begint daarom misschien ook wel met de notie dat zelfstandig
professionals mensen zijn.
Dat klinkt mogelijk als een overbodige opmerking, maar was dat maar waar. Als zelfstandig
professionals ergens over klagen richting opdrachtgevers, dan is het dat ze als ‘ding’ worden
gezien en niet als mens.
Daarbij zijn zp’ers ondernemende professionals. Professionals die aangesproken willen worden
op hun vakkennis en ondernemers waar zaken mee kan worden gedaan. Een heldere transactie:
De een kan dit, de ander wil dat, maar wel met respect en oog voor wederzijdse belangen. Denk
aan de i–deals die Aukje Nauta, hoogleraar aan de UvA, in het interview voor dit hoofdstuk ter
sprake bracht. Een goed gesprek tussen een goed opdrachtgever en een goed opdrachtnemer
creëert het gewenste, warme transactiemodel.
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“Begin with the end in mind”
Uit de gesprekken die we gevoerd hebben met opdrachtgevers, interim-professionals en bureaus
over de conceptuitkomsten van dit rapport, werd duidelijk dat goed opdrachtgeverschap alleen kans
van slagen heeft als er een machtsbalans is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Soms slaat die machtsbalans tussen opdrachtgever en opdrachtnemer door naar de kant van de
opdrachtnemers en hebben zelfstandig professionals zich onmisbaar gemaakt. Dan is er geen sprake
van goed opdrachtnemerschap en evenmin een goed startpunt voor goed opdrachtgeverschap.
Vaker ligt de macht bij de opdrachtgever. Althans zo zal dit door de opdrachtgever worden
gevoeld of als vanzelfsprekend worden ervaren. Zeker bij organisaties waar nog het piramidemanagementdenken heerst, dat uitgaat van een traditionele hiërarchie. Dat gevoel wordt bevestigd
door de huidige marktsituatie, waarin veel zelfstandig professionals voor bepaalde typen
opdrachten nog genoegen nemen met een wat mindere variant van goed opdrachtgeverschap.
Zp’ers zijn veelal pragmatisch ingesteld. Toch zal dit, als een organisatie verder wil kijken dan
naar alleen een puur instrumentele benadering, anders moeten.
Dat geeft aanleiding genoeg om meer te halen uit de inzet van interim-professionals, maar
misschien ook wel om na te denken over een managementmodel van de toekomst, zoals in het
openingshoofdstuk van dit rapport is gesuggereerd.
Het toewerken naar goed opdrachtgeverschap zal bij veel organisaties een veranderslag vergen.
Het vraagt om het nodige lef en leiderschap. HR kan daarbij een mooie aanjager en facilitator
zijn, maar goed opdrachtgeverschap moet uiteindelijk worden gedragen door de hele organisatie.
Maar waar moeten we nu beginnen? “Begin with the end in mind”. De uitspraak van Stephen Covey
komt uit het boek Seven Habits. Ter afsluiting van deze nabeschouwing en ook als afronding van een
mooie zoektocht naar de waarheid achter goed opdrachtgeverschap, halen we deze oneliner even
flink uit zijn context.
De woorden “Begin with the end in mind” kwamen namelijk bij me bovendrijven in een discussie met
een aantal opdrachtgevers naar aanleiding van een aantal suggesties die in het onderzoek gedaan
werden. Vrijheid, duidelijkheid en de opdracht centraal stellen: veel explicieter formuleren wat
van een zelfstandig professional wordt verwacht. Wat is het eindresultaat waar naartoe moet
worden gewerkt?
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Ik denk dat dat voor veel organisaties de kapstok is om goed opdrachtgeverschap concreet in te
vullen. Een expliciete opdrachtformulering, maar dan wel eentje die is gebaseerd op output en
geen uittreksel is van een bestaande functieomschrijving, zoals nu vaak gebeurt. Dat zou het
startpunt moeten zijn, van daaruit kan ook een wervingsprofiel worden gemaakt. Hier ligt een
schone taak voor de interne recruiters of het bemiddelingsbureau. Vraag dus niet meer aan de
inhurende manager wie je wilt hebben, maar vraag wat hij/zij opgelost wil hebben. Zoek daar
kandidaten bij. Ga met hen over de opdracht in gesprek. Wat is er nodig om dat te realiseren?
Geef die zelfstandig professional ook de ruimte om een paar weken na de start van de opdracht
zijn of haar visie te geven op de opdrachtformulering. Vastleggen, aanscherpen, evalueren en
afronden. Steeds met de opdrachtformulering als leidraad. En als het klaar is, is het klaar.
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En dat steeds in de driehoek zelfstandige professionals, organisaties
die hen inhuren en bureaus die een rol spelen bij de bemiddeling of
faciliteren van de samenwerking tussen zelfstandige professionals
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Alles gericht op inspiratie & innovatie en vooral: dialoog.
Omdat wij geloven dat verschillen en overeenkomsten hun
eigen werk doen in een dialoog en zo echte wijsheid ontstaat.
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‘De essentie van goed opdrachtgeverschap is voor ons dat opdrachtgever en opdrachtnemer zodanig met elkaar omgaan, dat dit tot betere
prestaties leidt.
Maar wat maakt goed opdrachtgeverschap ‘goed’? Wat werkt echt in
het verbeteren van de relatie? Wat kan een organisatie doen (en laten)
om te zorgen dat zelfstandig professionals goed tot hun recht komen en
er dus ook meer rendement uit een opdracht komt?
Deze uitgave is een eerste verkenning van dit begrip in de markt van
interim-professionals. Wat betekent goed opdrachtgeverschap eigenlijk
voor interim-professionals en inhurende organisaties? De context van dit
onderzoek is de interim-professional in de zakelijke markt.
Deze uitgave bevat uitkomsten van een wetenschappelijk onderzoek
naar goed opdrachtgeverschap, waaraan meer dan 1.000 zelfstandige
professionals, managers die hen inhuren en inzetten en inhuur/HR/
inkoop professionals van organisaties aan deelnemen. Feiten, om op in te
spelen. Tal van tips en aandachtspunten, om op te reageren in uw beleid
ten aanzien van het inhuren en inzetten van zelfstandige professionals.
Daarnaast artikelen met reflectie, duiding en tips naar aanleiding van
dat onderzoek en naar aanleiding van dialoogsessies (van diners tot
seminars) die we over goed opdrachtgeverschap hebben georganiseerd.

