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'Het leven wordt vooruitgeleefd en achteruit8eleerd'
S. KIERKEGARD (1813 - 1855)

Woord vooraf
Zeven jaar geleden en zittend op een zonnig strand in Australie besloten Annette
en ik dat we weer een eigen 'thuis' in Nederland wilden zoeken. Een huis in Neder-
land betekende automatisch ook meer in Nederland aanwezig zijn. En wat moet je
dan gaan doen? Zo ontstond het idee van een onderzoek naar de professionalise-
ring van interim-management. Een onderwerp dat ook in 1993 en samen met mijn

toenmalige collega's Dirk Devos en Caroline Steenbergen, tot onderzoek had

geleid. De uitkomsten daarvan en in het bijzonder de titel 'wat leren wij er van', zijn
mij altijd blijven intrigeren. Het leidde destijds, samen met ons netwerk van inte-

rim-managers, tot een waaier van activiteiten. Behalve indrukwekkende participa-
tie en groot enthousiasme, leerden we elkaar veel beter kennen. Het belangrijkste
was: we leerden heel veel van elkaar. Terugkijkend op die meer dan 80 bijeenkom-
sten in 1993 en 1994, mag ik nu vaststellen dat we toen onze eerste professionalise-

ringsstappen hebben gezet.
We zijn nu ruim tien jaar en vele ontwikkelingen binnen het interim-management
verder. Zo was er de explosieve marktgroei tot het begin van de eenentwintigste
eeuw, gevolgd door een behoorlijke terugval in marktvolume. Tegelijkertijd vero-
verden veel nieuwe (soorten) toetreders een plek op de markt. Bovendien lijkt het
onderwerp professionalisering nooit meer van de agenda te zijn verdwenen.

Na een nieuw huis in Rotterdam, vond ik mijn wetenschappelijk 'thuis' bij mijn pro-
motores Jules van Dijck en Sjo Soeters. We hebben het elkaar niet gemakkelijk
gemaakt. Mijn lange reizen tussen onze ontmoetingen in, zorgden voor vertraging
en het telkens opnieuw moeten opstarten. Bovendien waren wij het soms bepaald
niet met elkaar eens. Maar hun ervaringen en inzichten verbreedden of verengden
mijn horizon waar nodig en hun commentaar was telkens opnieuw inspirerend.
Zonder hun betrokkenheid was dit proefschrift er zeker niet gekomen.

Onderzoek doen is een eenzame bezigheid. Naarmate de tijd verstrijkt en je speci-
fieker in het onderwerp verdiept raakt, wordt het aantal klankborden minder.

Waar betreed je een zijspoor en wanneer wordt het een dwaalspoor? Als je geen
vast verband met universitaire collega's hebt en je zelf steeds verder van het werk-
veld af komt te staan, wordt het steeds moeilijker de juiste weg te kiezen. Mijn col-
lega's in de Commissie Bevordering Professionaliteit van de ORM, vormden daarbij
vaak - en zonder dat zij dat zelf wisten - een toetsingskader voor mijn ideedn en

denkrichtingen.
Los daarvan word je geconfronteerd met allerlei andere zaken. Zo was mijn kennis
van de statistiek diep weggezonken en het waren Sjo, Nelleke en Maartje die mij
statistisch weer op weg hielpen. Dirk Huisman hielp mij herhaaldelijk aan de nood-
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zakelijke software. Gijsbert bouwde de site voor de web-enqu&te en Renee was

mijn toeverlaat bij het juiste gebruik van VVord of het maken van schema's en tabel-

len.
Omdat ik zelf deels dyslectisch ben, hadden mijn meelezers een belangrijke rol.
Allereerst natuurlijk Annette die het hele proces van idee tot proefschrift meelas
en toen dit onderzoek zijn eind naderde, zorgden ook Diewke, Poldi, Jan-Chris, en
zelfs Bert vanuit New Mexico (USA), voor veel nuttige suggesties. Van het aanbod

van Inge om de vormgeving voor haar rekening te nemen, heb ik graag gebruik
gemaakt. Het resultaat daarvan heeft u nu in handen. Al de genoemde vrienden
ben ik veel dank verschuldigd, in het bijzonder mijn eetvrienden die mij maande-
lijks bestookten met hun vragen of mij steunden als het even tegenzat. Zonder de
hulp, betrokkenheid of warme belangstelling van velen was dit proefschrift mis-
schien nooit afgerond.
Het onderzoek had ook niet kunnen plaatsvinden zonder de medewerking van het
veld. De acht betrokken bureaus, de besturen van beroepsvereniging, branchever-

eniging en register, gaven mij alle medewerking waar ik om vroeg en geen van hen
stelde voorwaarden vooraf. Ook de betrokkenheid van de interim-managers was
groot. Het zorgde voor een 100% deelname in het eerste veldonderzoek en een
hoge respons in het tweede. Ik ben het veld daarvoor dankbaar en hoop dat ik hun
verwachtingen in het resultaat niet teleurstel.
Als laatste dank ik Henk de Ruijter en Dirk Devos. Zij stonden naast me tijdens
mijn meest actieve periode in het interim-management en ook naast me bij de ver-
dediging van dit proefschrift.

Ik begon dit voorwoord met een gezegde van Kierkegard. Leren was en is een lei-
draad in mijn leven, al ontdek je dat soms pas achteraf. Ik hoop dat leren voor u, en
in het bijzonder de interim-managers onder u, ook tot leidraad mag zijn.

Rotterdam, februari 2005
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Hoofdstuk 1
Inleiding

1.1  Focus van de studie

Geen krant kan worden opengeslagen en geen televisie- of radioprogramma is
meer te volgen zonder dat je met begrippen als professionaliseren, professie, profes-
sional, professioneel of professionaliteit wordt geconfronteerd. Begrippen die telkens
worden gebruikt en tegelijkertijd zelden worden omschreven.

De vraag is of daarbij wordt gedacht aan de oude of klassieke professies als medici of
advocaten, of dat er juist gezocht wordt naar een nieuwe semantische en eigentijd-
se invulling voor het begrip kwaliteit.
Ook onder interim-managers' en binnen hun beroepsterrein wordt al jaren gespro-
ken over professionalisering en de achte interim-manager beschouwt zichzelf
ondertussen als een professional.
Op die combinatie van interim-management en professionalisering is deze studie

gericht.

Ruim 25 jaar vormt het interim-management 66n van de loten van de zakelijke
dienstverlening. Interim-management is het door organisaties extern en op tijdelij-
ke basis inhuren van managementcapaciteit om managementtaken en -verant-
woordelijkheden te laten uitvoeren, een probleem op te lossen of een specifiek

project te leiden. Afhankelijk van de te kiezen omschrijving van interim-manage-
ment en wie er zich als gevolg van deze omschrijving toe mogen rekenen, wordt
het aantal beroepsbeoefenaren tussen de 3·000 en 40.000 geschat.2 Uitgaande van
een ruime omschrijving lijken er ondertussen meer interim-managers dan artsen in
Nederland te zijn.

Sociologische studies naar beroep en professie zijn in Nederland niet breed

gezaaid. Te midden van wat er is, is Mok degene die zijn sociologische aandacht
concentreert op beroep en professie.3 Pas in het laatste decennium van de vorige
eeuw krijgen beroep en beroepsvorming in Nederland meer aandacht in sociologi-
sche studies.4

Beroepensociologische studies richtten zich meestal, in het verlengde van Angel-
saksische studies, op de klassieke professies als de advocatuur, de medische stand
of het notariaat. Deze professies kennen een lange historie, een reeds lang

' Als in het vervolg de interim-manager wordt aangeduid als een "hij" dan dient tevens "zij" te worden gelezen. Dat hiermee ook de

vrouwelijke interim-manager wordt bedoeld, spreekt voor zichzelf.
2   Op deze grote spreiding in het mogelijke aantal interim-managers wordt in hoofdstuk 5 nog uitgebreid teruggekomen.
3   De publicatie van het onderzoek Beroepen in actie van Mok (1973) wordt als baanbrekend in Nederland gezien en wordt vaak aange-

nomen als het ijkpunt voor onderzoek en publicaties nadien.

4   Zie bi»orbeeld: Arts, Batenburg & Groenewegen (2001) en Kwakman (1999), die haar aandacht richtte op de professionalisering
van onderwijsgevenden of Weggeman (1997), die zich richtte op professionals werkzaam binnen organisaties.
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bestaande en verplichte (academische) opleiding, registers of gesloten beroeps-
verenigingen en bescherming van de uitoefening van het beroep door overheid en
maatschappij. Met behulp van een beroepscode en daaraan gekoppeld tuchtrecht
worden idealen van dienstbaarheid of ethische normen hoog gehouden. Beroeps-
beoefenaren van deze professies kiezen op relatief jonge leeftijd voor hun toekom-

stig vak en volgen aansluitend vele jaren een academische studie, gevolgd door
stages (zoals bij de advocaten en notarissen) of postdoctorale praktijkopleidingen
(zoals bij de medisch specialisten).
Zo niet bij het interim-management. Gaan we uit van een smalle definitie dan lijkt
toetreding tot de beroepsgroep vaak plaats te vinden nadat men (gemiddeld) de
leeftijd van 45 jaar is gepasseerd. Hierbij heeft de motivatie om toe te treden vaak
een andere achtergrond dan een puur persoonlijke en vrijwillige keuze. Ook
bestaat er geen algemene overeenstemming over wat een interim-manager zou
moeten weten of welke vaardigheden de interim-manager zou moeten beheersen.
Er is geen eenduidige opleiding en als die er weI zou komen, is het de vraag of die
verplicht wordt en bij toetreding tot het beroep bepalend wordt.

Er is nog een opvallend verschil tussen de klassieke professies en interim-manage-
ment. De patiant of cliant kan in volledige vrilheid de arts of advocaat zelf kiezen.

Vaak werkt de arts of advocaat voor 66n particuliere patient of client. De interim-

manager werkt altijd voor een opdrachtgevend cliantsysteem en niet voor een
(particulier) persoon. Het is de vraag of die organisatie weI een volledig vrije keuze

heeft bij het inhuren van een interim-manager. In vrijwel alle opdrachten worden
kandidaten voorgedragen door een intermediair, bijvoorbeeld een interim-

managementbureau, een detacheringbureau of een uitzendbureau. Het is de inter-
mediair die bepaalt wie hij weI of niet voordraagt. De potentiele opdrachtgever
heeft aldus geen volledig inzicht wie geschikt en beschikbaar zijn.

Dat interim-management een nieuwe beroepsgroep is, lijdt geen twijfel maar of
het daarmee ook een nieuwe professie is of zal worden, is een groot vraagteken.
Misschien is het klassieke professiebegrip weI aan herdefiniering toe? Sommige
klassieke professies waren de laatste decennia onderhevig aan grote veranderin-
gen. Het is gerechtvaardigd te veronderstellen dat deze grote veranderingen zich

in de toekomst zullen voortzetten. Zo verandert de organisatievorm waarbinnen
de klassieke professies werken; de oude maatschapvorm verdwijnt en maakt vaak

plaats voor een bureaucratische organisatie (waar een groot gedeelte van de
beroepsbeoefenaren een dienstverband heeft). Tevens vindt er schaalvergroting
en internationalisering plaats. Ook de versnelde methodes van communicatie en
het internet laten hun invloed gelden.
Als laatste mag worden gesteld dat de professionele autonomie van beroepsgroe-
pen wordt aangetast door veranderingen in de publieke opinie. Professionele auto-

nomie was ooit gefundeerd op het door de maatschappij geschonken vertrouwen5

en dit geschonken vertrouwen werd soms door beroepsgroepen verkeerd

5  Zie: Arts e.a. (2001)
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gebruikt. Bovendien werden telkens hogere eisen aan beroepsgroepen gesteld of
werd van hen gevraagd duidelijker verantwoording af te leggen. Ook de toename
van marktwerking, de toenemende invloed van de overheid en de door de over-
heid opgelegde regelgeving, tasten de professionele autonomie aan.

Bestaan professies in de klassieke zin dan nog wei? Zeker is weI dat er in de relatie
tussen de beroepsbeoefenaren van de klassieke professies en hun afnemers, nog
steeds sprake is van vertrouwen als belangrijkste invalshoek. Een relatie die, in de
markt van professionele dienstverleners, problematisch is en wordt gekenmerkt
door de grote onzekerheid tussen de kwaliteit van de dienstverlener en de mate
waarin de client of opdrachtgever deze kwaliteit kan vaststellen. Er is als het ware
een asymmetrie6 tussen de informatie die de afnemer heeft en de informatie die
de aanbieder heeft. Onzekerheidsreductie (om deze asymmetrie in informatie te
verkleinen) vindt onder meer plaats door selectie van dienstverleners toe te pas-
sen door de vorming van beroepsorganisaties met hoge toetredingsdrempels en
met gel'nternaliseerde gedragscodes. Het zijn echter de beroepsbeoefenaren zelf
die deze beroepsorganisaties oprichten en besturen, hun gedragscodes zelf opstel-
len en handhaven.
Naarmate beroepsgroepen of professies meer maatschappelijk worden onderkend
en gerespecteerd, groeit de autonomie van de beroepsgroep en draagt de maat-
schappil de controle op de kwaliteit over aan de beroepsgroep.

De focus van deze studie is te onderzoeken of er binnen de groep dienstverleners,
die zich interim-managers noemen, sprake is van een proces van beroepsvorming.
Als van een dergelijk proces sprake is, in welke fase zich dit proces dan bevindt en

of er mogelijk kan worden gesproken van een volwassen beroepsgroep. De aan-
dacht in dit onderzoek richt zich niet enkel op de beroepsgroep als geheel, het
zogenaamde collectief, maar vooral op de individuele beroepsbeoefenaar. Ook de
onderlinge relaties en mogelijke wisselwerking tussen individu en collectief zullen
worden bekeken. Er is tenslotte geen collectief zonder de daartoe behorende indi-
viduen.

1.2  Doelstellingen van de studie

Hoewel interim-management in Nederland de afgelopen drie decennia een expo-
nentiele groei heeft doorgemaakt, door de jaren heen een hoog publicitair gehalte
had en nog steeds heeft, is het aantal wetenschappelijke studies beperkt in aantal.
Voor 2002 zijn wetenschappelijke studies, naast de dissertaties van Wichard, en

6   Van asymmetrie of imperfecte informatie is sprake als een partil over meer (relevante) informatie beschikt dan de andere partij.
Dit geldt zowel wanneer twee partilen zich aan dezelfde kant van de markt bevinden (bijvoorbeeld een bestaande aanbieder en
een nieuwe toetreder) als wanneer twee partijen zich ieder aan een andere kant van een markt bevindt (bijvoorbeeld vrager en
aanbieder). De betrokken informatie kan allerlei soorten informatie betreffen, bijvoorbeeld kwaliteit en prijs.

7 Wichard (1994a) richtte haar onderzoek vooral op de door interim-managers gehanteerde diagnosemethodes en volgde daartoe
een aantal interim-managers tijdens hun opdrachtontwikkeling.
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Van Houts, op 66n hand te tellen. De laatste jaren is duidelijk sprake van een acce-

leratie in de wetenschappelijke belangstelling. Dit wil niet zeggen dat er voor 2002

niet veel over het interim-management en haar beoefenaren is geschreven. Er zijn

veel publicaties, vaak inspanningen van direct betrokkenen bij het interim-manage-
mentveld. Veelal met een duidelijke praktijkinslag en soms met een herkenbare

marketingdoelstelling. Aandacht voor het beroep van de interim-manager is in de
studies van Wichard en Van Hout gering geweest: aandacht voor de vorming van

een beroepsgroep of beroepsontwikkeling viel buiten hun onderzoeksgebied.

Sociologisch gezien is sprake van een emancipatieproces van een nieuwe beroeps-

groep en het mag dan ook niet verrassend zijn dat de eerste doelstelling van deze
studie zich richt op:

Hoe fenomenen interim-management en interim-manager zijn te verklaren en

gehanteerde begrippen zijn te beschrijven of te definieren? In het verlengde hiervan

zal inzicht worden gegeven in de complexe relaties tussen interim-managers, hun

intermediairs en opdrachtgevers.

Interim-management wordt door de beroepsbeoefenaren zelf vaak beleefd als een

nieuwe professie. Het is echter de vraag of hier weI gesproken mag worden over
een (nieuwe) professie of neo-professie.9 Zo heeft een selecte groep interim-

managers, verenigd in de beroepsorganisatie (de Orde van Register Managers of
ORM), zich als belangrijkste doel gesteld: de professionalisering van de beroepsgroep.
Ook de brancheorganisatie (de Raad voor Interim Management of RIM), waarin

zich een vijftiental intermediairs heeft verbonden, uit zich in eenzelfde richting.
Opmerkelijk bij het streven van deze twee organisaties is de onduidelijkheid over

wat zij met gehanteerde begrippen als professie, professional, professioneel en profes-

sionalisering bedoelen. Zoeken ze aansluiting bij een emancipatoire groei via het
klassieke professiemodel met als uiteindelijk doel een door de samenleving (inclu-
sief de overheid) gelegitimeerde autonomie en bescherming, of gaat het hier om
een andere beleving van begrippen en praktische invulling daarvan.

De tweede doelstelling van deze studie is dan ook:

Of sociologische theoriein over professionalisering (van de kiassieke professies) als
instrument kunnen worden gebruikt bij de analyse van professionalisering van het

interim-management?

Professionalisering lijkt tegenwoordig zowel een collectief als individueel karakter

te hebben. Een nieuwe beroepsgroep scheidt zich af of ontwikkelt zich autonoom
van andere beroepsgroepen, maakt in velerlei opzichten een levenscyclus door en

wil zich als nieuw beroep een eigen plaats verwerven. Betekent dit voor de groep
als collectief en voor het individu binnen die groep, dat processen elkaar onderling

8  Van Hout (2001) onderzocht de Tijd en transitoriteit in beleid en orgonisatie bij de rijksoverheid en de rol die interim-management

daarbij speelt of kan spelen.
9   Mok (1973)·
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kunnen, of misschien zelfs moeten ondersteunen en versterken? Zonder het indivi-
du en zijn bewust beleefde wens te behoren tot een groep, is er geen collectief.
Zonder voor het individu herkenbare en onderschreven, binnen het collectief
breed gedragen doelstellingen, is er voor het individu geen meerwaarde tot deel-
name aan het collectief.

De derde doelstelling van deze studie ligt dan ook in het verlengde van de tweede
doelstelling. Als er bij analyse van de professionalisering van interim-management
onderscheid dient te worden gemaakt tussen collectief en individueel:

Wat betekent dit onderscheid dan voor analyse en beoordeling van collectieve of
individuele professionalisering, en zijn er bij de bestudering van professionalisering
van interim-management mogelijk beoordelingsinstrumenten af te leiden?

De vierde doelstelling van deze studie richt zich op de professionalisering van het
interim-management zelf. Ergo wat vindt de interim-manager van zijn eigen pro-

fessionalisering of van de professionalisering van zijn beroepsgroep? En maakt de
interim-manager daarbij onderscheid tussen collectieve en individuele aspecten,
en welk belang hecht de interim-manager aan professionalisering van de beroeps-
groep of de professionalisering van zichzelf? Deze vragen leiden tot de laatste
doelstelling van deze studie, te weten:

Wat vinden  de interim-managers in Nederland zelf van  hun collectieve en individu-
ele professionalisering? Hoe en in welke mate besteden zij daar zelf aandacht aan en
wat betekent deze aandacht voor de eigen ontwikkeling of die van de beroepsgroep?

1.3  Relevantie van de studie

Wetenschappelijke studies hebben veelal tot doel gebeurtenissen en situaties uit
de empirie te verklaren. Zou dit de enige doelstelling zijn dan zou een weten-
schappelijke studie slechts 'wetenschap om de wetenschap' zijn.
Additioneel aan een bijdrage aan de 'wetenschap', wordt steeds vaker de opvatting
gehoord dat een wetenschappelijke studie ook maatschappelijk nut dient te heb-

ben. Maatschappelijk in die zin dat resultaten van een studie bildragen aan het
beter kunnen voorspellen van toekomstige gebeurtenissen in de werkelijkheid of,

het aandragen van aanbevelingen die een positieve invloed kunnen hebben op die
toekomstige gebeurtenissen in die werketijkheid. Het is vooral deze laatste factor
die deze studie maatschappelijke relevantie geeft.

Wat is dan wei de maatschappelijke relevantie van een studie naar professionalise-
ring en interim-management7 Al eerder is beschreven dat er in de relatie tussen

vragers en aanbieders van interim-management sprake is van grote onzekerheid en

informatieasymmetrie, en dat het aspect kwaliteit daarbinnen een grote rol speelt.
Vermindering van deze problematiek kan bijdragen aan de juiste keuze bij de selec-
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tie van een interim-manager voor een opdracht en daarmee betere condities
scheppen voor de te realiseren doelstellingen van die betreffende interim-manage-

mentopdracht.
Gezien de sterke toename van het interim-management in Nederland, in termen
van materiale kosten, is onzekerheidsreductie en effectiviteitverbetering relevant.
Er speelt echter ook een immaterieel belang. Niet-behaalde doelstellingen bij min-
der succesvolle interim-managementopdrachten, zeker in het geval van opdrach-
ten met een grote veranderkundige component, leiden bij organisaties en hun
medewerkers tot sterk demotiverende gevoelens en reacties. En hoewel het ach-
terwege blijven van succes niet altijd aan de interim-manager is te wijten, is het
creiiren van betere condities een factor die kansen op het niet-behalen van doel-

stellingen doet afnemen en daarmee de kans op demotivatie verkleint.

Er kan nog een tweede maatschappelijk nut van deze studie genoemd worden.

Hierbij gaat het om maatschappellk in enge zin en weI het nut voor de beroeps-
groep zelf. Inzicht in de eigen collectieve en individuele professionaliseringsfacet-
ten en -processen, kan de beroepsgroep en haar individuele beroepsbeoefenaren
helpen deze processen beter van prioriteiten te voorzien en te faseren. Voor de

beroepsgroep kan deze studie bijdragen aan een beter inzicht in het beroep.
Bovendien kan het de beroepsvereniging helpen scherper te formuleren wat deze
voor haar leden kan betekenen of van haar leden mag eisen. Voor het individuele
lid werkt het omgekeerd. Wat kan de individuele interim-manager aan toegevoeg-
de waarde verwachten (of eisen) van zijn beroepsvereniging en wat zal deze inte-
rim-manager aan de beroepsvereniging moeten bijdragen.

De relevantie van deze studie is dus drieledig. Allereerst het leveren van een

wetenschappelilke bijdrage aan het begrijpen en verklaren van de fenomenen pro-
fessionalisering van interim-management en interim-manager. Ten tweede de

maatschappelijke relevantie van de onzekerheidsreductie in de relatie tussen vra-

gers en aanbieders van de dienstverlening en het verminderen van immateri8le
kosten. Als laatste het leveren van een bijdrage aan het inzicht betreffende de pro-
fessionaliseringsprocessen op de niveaus van de beroepsgroep en de individuele

beroepsbeoefenaar.

1.4 Persoonlijke ambities en beperkingen

Al ruim 25 jaar ben ik betrokken bij het interim-management in Nederland en daar-
buiten. Allereerst als bestuurder van organisaties in de rol van opdrachtgever, ver-
volgens in de rol van uitvoerend interim-manager. Midden jaren tachtig formuleer-
de ik als organisatieadviseur een nieuwe strategie voor een bestaand interim-

managementbureau en mocht ik aansluitend gedurende ruim negen jaar dit bureau

leiden. Eind jaren tachtig werd mij gevraagd te beoordelen of, en hoe een intern
interim-managementbureau voor de toenmalige Nederlandse gemeentepolitie,
zinvol zou kunnen zijn
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In de periode '86 - '95 was ik als eindverantwoordelijke van een interim-manage-
mentbureau direct betrokken bij de uitvoering van circa 300 interim-management-
opdrachten. Ik was de acquisiteur en probleembeoordelaar, de selecteur, de con-
tractonderhandelaar, de schaduwmanager van de uitvoerende interim-manager,
counsellor van opdrachtgevers, praatpaal voor mens en functionaris en als laatste
vaak initiator en deelnemer van tussentijdse evaluaties en eindevaluaties. Tijdens
deze periode trad ik ook weer enkele malen zelf aan als uitvoerend interim-
manager.
Naast de directe betrokkenheid bij de dagelijkse praktijk waren er workshops,
miniseminars, lezingen, publicaties en onderzoek. Activiteiten waarvoor analyse-
op-afstand, reflectie en contemplatie van belang zijn.

Dat ik vier jaren na beeindiging van mijn directe betrokkenheid bij het interim-
management het fenomeen tot onderwerp maak van deze studie, mag dus niet zo
vreemd lijken. De toenmalige betrokkenheid is echter niet de enige reden. Naast

mijn werkzaamheden sinds het midden van de jaren zeventig als organisatieadvi-
seur, heeft interim-management mij niet alleen bezig gehouden in de zin van werk
en inkomen maar heeft het mijn nieuwsgierigheid continu geprikkeld. Die nieuws-

gierigheid is nooit bevredigd. Het zijn steeds dezelfde vragen: hoe is het mogelijk
dat zoveel organisaties niet de kwaliteit en capaciteit in eigen huis hebben om hun

problemen zelf op te lossen of gewenste veranderingen zelf te implementeren? En
hoe komt het toch dat buitenstaanders daartoe soms weI in staat blijken?'° Of hoe

kan interim-management in Nederland zo worden verstevigd en binnen de

beroepsgroep worden verankerd, dat de condities voor positieve resultaten en
effectieve inzet van interim-managers kunnen worden verbeterd?
Deze studie kan nooit het antwoord geven op al mijn vragen. En beantwoording
van deze vragen wordt daarbij ook gehinderd door de onmogelijkheid om
opdrachtgevers en hun belevingen representatief in kaart te brengen. Geen inte-
rim-manager of opdracht is gelijk: de heterogeniteit in het interim-management is
bijna maximaal en maakt een casuYstieke benadering van opdrachten weinig zinvol.
Hoewel van interim-management zeer breed gebruik wordt gemaakt, is het echte
resultaat van de inzet bij dientorganisaties bovendien moeilijk meetbaar. Het laat-
ste wordt nog versterkt door het vermoeden dat veel opdrachtgevers mede ver-
antwoordelijk waren (en zijn) voor het gebrek aan succes van opdrachten en daar-
over minder gemakkelijk de echte informatie willen loslaten: Nederland kent geen
managementcultuur waarin het toegeven van misstappen of zelfs fouten vanzelf-

sprekend is. In het niet representatief in beeld kunnen brengen van de ware bele-
vingen van opdrachtgevers ligt dan ook de belangrilkste beperking van deze studie.

10 Hier wordt bewust het woord soms gebruikt. Het echte succes, als gevolg op de inzet van de interim-manager, is moeilijk vast te
stellen onder meer daar dit succes meestel meerdere vaders kent. Zie hiervoor o.a. Ramondt (2004: 98)
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1.5  Opzet en structuur van de studie

Voordat de relatie tussen interim-management en professionalisering aan de orde
kan komen, dient allereerst het begrip interim-management te worden geanaly-
seerd en eenduidig te worden omschreven. Hoofdstuk 2 richt zich dan ook op

begripsbepaling van de subjecten van deze studie: interim-management en de
interim-manager. In het tweede deel van dat hoofdstuk zal tot een typologie van
opdrachtsoorten worden gekomen. Aan de hand van beschikbaar onderzoek zal
worden nagegaan of de opdrachtsoorten overeenkomen met de gepercipieerde
werkelijkheid van interim-managers, hun bureaus en hun opdrachtgevers.
Professionalisering is een brede benaming voor veel acties en processen. Hoofd-
stuk 3 gaat in op sociologisch onderzoek naar dit begrip en op de eerste, min of
meer klassieke benaderingen van professionalisering. Nagegaan zal worden of dit
klassieke model een zinvol instrument kan zijn bij het beoordelen van professiona-
liseringsprocessen. In het verlengde hiervan ligt ook de argumentatie voor de door
mij aangebrachte scheiding in professionalisering op collectief en individueel
niveau.
Hoofdstuk 4 richt zich allereerst op de vraag of professionalisering van de individu-
ele beroepsbeoefenaar inhoudelijk afwijkt van de klassieke modellen, strategielin
en processen met betrekking tot professionalisering. Overigens vindt deze tweezil-
dige benadering plaats vanuit de gedachte dat zonder de acties van het individu

een beroepsgroep niet kan professionaliseren en dat er zonder een coherente

beroepsgroep geen professionalisering van het individu kan plaatsvinden. Het col-
lectief en het individu, als verschillende analyseniveaus, kunnen weliswaar los van
elkaar professionaliseren, maar gelijktijdige acties op beide niveaus kunnen elkaar
versterken.
Bij het in ogenschouw nemen van de individuele professionalisering dient in

hoofdstuk 4 te worden geanalyseerd wat daaronder wordt verstaan. Behalve het

oplossen van de in de semantiek ontstane verwarring bij het veelvuldige gebruik
van begrippen als bijvoorbeeld professioneel, professional en professionaliteit of
geprofessionaliseerd, zal in dit hoofdstuk aan de hand van theorie*n over leren wor-
den gekeken welke instrumenten bij individuele professionalisering een positief
effect kunnen genereren. Dit positieve effect wordt verondersteld bij te dragen
aan vermindering van de eerder genoemde onzekerheidsreductie, vermindering
van de informatieasymmetrie en beperking van immateriale kosten. Secundair zal
worden bekeken in hoeverre deze theorieen een positief effect zouden kunnen

hebben op de professionalisering van het collectief.
Hoofdstuk 5 richt zich vanuit een historisch perspectief op de marktontwikkeling
van interim-management. Sinds haar eerste verschilnen heeft interim-manage-
ment publicitair veel aandacht getrokken al is de wetenschappelijke belangstelling
lang beperkt te noemen. De overige publiciteit is relatief groot en interim-

managers halen met regelmaat de media. Veel onderzoekers, auteurs of geinter-
viewden komen uit de aanbodkant van de mari(t (de interim-managers zelf of de
interim-managementbureaus). Wat hierbij opvalt, is dat het uitgangspunt van deze
publicaties zich veelal richt op wat- en wanneer-vragen. Dat wil zeggen wat is inte-
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rim-management en in welke situaties is interim-management, volgens de aanbie-
der ervan, nuttig of zelfs onvermijdelijk? Een antwoord op de waarom-vraag wordt
meestal vermeden door het geven van een wanneer-antwoord. Nog minder wordt
er aandacht gegeven aan de hoe-vraag. Dit laatste is jammer. De hoe-vraag, dat wil
zeggen hoe doet hij het en hoe komt het dat hij succesvol of minder succesvol is,
zou juist een grote bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van individuele

opdrachten of een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het
vak.11

Over oorzaken die leiden tot het ontstaan van het interim-management verschillen
vele auteurs van mening en is er naar de verandering in de verschillende rollen -
lees: verschillende typen interim-management - die interim-managers kunnen ver-
vullen, geen onderzoek gedaan. Ook is er geen verklaring, behalve de flexibilise-
ring van de factor arbeid in de laatste 15 jaar, voor de explosieve groei van het inte-
rim-management. Als flexibilisering daarvoor de verklaring zou zijn, waarom is

interim-management dan juist in Nederland ontstaan en juist niet in andere landen
waar al veel langer een meer flexibele arbeidsmarkt bestaat? Het tweede deel van
hoofdstuk 5 tracht zowel inzicht in, als antwoorden te geven op de voorgaande

vraagpunten. Het afsluitende deel van dit hoofdstuk geeft een analyse van
opdrachtgevers, bureaus en interim-managers, hun onderlinge relaties en

(on)afhankelijkheden.
Naar de vraag wie die interim-managers eigenlijk zijn, is nooit wetenschappelijk
onderzoek gedaan en valt ook buiten het kader van deze studie.

Het ontwikkelde referentiekader met betrekking tot de begripsbepaling van het
fenomeen interim-management (hoofdstuk 2), de professionalisering (hoofdstuk-
ken 3 en 4) en de relaties tussen betrokken partijen (hoofdstuk 5) dienen als basis
voor een analyse van de relatie tussen interim-management en professionalisering.
In hoofdstuk 6 wordt binnen de beroepsgroep van interim-managers geanalyseerd
hoe zich tot op de dag van vandaag hun professionalisering heeft voltrokken.
Ook in deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen collectieve professionali-
sering (de beroepsgroep) en individuele professionalisering (de individuele inte-
rim-manager). Ter vergelijking wordt in dit hoofdstuk ook kort gekeken naar de
individuele professionalisering van vier andere beroepsgroepen, te weten: advoca-
ten, accountants, huisartsen en organisatieadviseurs.

Voor de beantwoording van de vraag hoe de individuele interim-manager zelf over
(de eigen) professionalisering denkt en wat hij aan zijn (eigen) professionalisering

" Hierbij wordt het heikele begrip vak voor het eerst en mogelijk voor het laatst gebruikt. De reden dat dit begrip in het vervolg zo
min mogelijk zal worden gebruikt, komt voort uit de gedachte dat een beroep een maatschappelijke representant is van een groep
mensen die min of meer dezelfde werkzaamheden vervullen (en die werkzaamheden als hun eigen domein beschouwen), terwijl
het begrip vak tevens een inhoudelijke kwalificatie geeft van hoe dat beroep dient te worden gezien in breed gerntemaliseerde ter-
men als kennis, kunde, opleiding, etc. Van het laatste kan bij het interim-management (nog) geen sprake zijn en daarom wordt de
term vak, om verwarring te voorkomen, in deze studie verder vermeden. Niet iedereen zal het met deze opvattingen eens zijn.
Reijniers publiceerde in 2001 een lijvig boek over het interim-management onder de titel: Interim Management: het vak en in 2003
het vervolg: Intenm Management a true profession.
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doet, is onderzoek in de empirie uitgevoerd. De weerslag hiervan vormt hoofd-

stuk 7.
Dit hoofdstuk behandelt in het eerste deel een kwalitatief onderzoek onder twee
selecte groepen van ervaren interim-managers. Kern van dit eerste onderzoek is

de perceptie van interim-managers betreffende de institutionele aspecten van pro-
fessionalisering en de mate van verandering(en) in deze perceptie. Aan de hand
van een eerste mondelinge interviewronde en een jaar later gevolgd door een
schriftelijke survey met een vrijwel gelijke vraagstelling, is bekeken of en in hoe-
verre hun perceptie van professionalisering is veranderd. Van de twee selecte
groepen nam er dun, tussen het mondelinge interview en de daaropvolgende

schriftelijke survey, deel aan een Masterclass Interim-management. De tweede

groep fungeerde als controlegroep. De uitkomsten van dit eerste kwalitatieve
onderzoek vormden deels de input van het tweede kwantitatieve onderzoek.
De kern van dit tweede onderzoek is de analyse van de mate van tevredenheid over
het eigen functioneren in relatie tot de perceptie van de eigen professionaliteit. Een
tweede aandachtspunt bij dit kwantitatief onderzoek betrof de mate van deelname
aan professionaliseringsactiviteiten. Tevens is gekeken welke van de in hoofdstuk 4
genoemde aspecten door de onderzochte populatie effectief worden gevonden en
of er verschil is in de mate van aandacht voor professionaliseringsactiviteiten als
we kilken naar variabelen als: de ervaring als interim-manager, verschillen tussen
mannen en vrouwen, het lidmaatschap van de beroepsvereniging, het type inte-
rim-manager of voor wat voor soort bureau men opdrachten uitvoert.

De confrontatie tussen theorie in de hoofdstukken 3 en 4, de analyse van de

beroepsgroep in de hoofdstukken 5 en 6 en de in het empirisch onderzoek gevon-
den werkelijkheid in hoofdstuk 7, vindt plaats in hoofdstuk 8. Hier zal niet alleen
worden nagegaan in hoeverre theorie8n en concepten aansluiting vinden bij de

gangbare praktijk, maar ook of de conclusies van die confrontatie een hulpmiddel
kunnen zijn de beroepsgroep in haar levensfase te duiden.
Aan het einde van hoofdstuk 8 kom ik tot een aantal aanbevelingen. Zij kunnen de

jonge beroepsgroep en haar individuele leden ondersteunen bij hun verdere pro-
fessionalisering.
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Hoofdstuk 2
Interim-management en
interim-manager: begripsbepaling

2.1 Inleiding

De fenomenen interim-manager en interim-management hebben de afgelopen
drie decennia het imago van wonderdokter en kille saneerder niet kunnen afschud-
den. Sinds de eerste interim-managers in het begin van de jaren zeventig aantra-
den, is er veel in het speelveld en bij de spelers veranderd; heterogeniteit en com-
plexiteit van opdrachten zijn toegenomen en van de marktomvang mag worden
gesteld dat zij is geexplodeerd (en de laatste paar jaar weer danig is gekrompen).
Gekwalificeerde studies naar interim-management zijn gering in aantal en publica-
ties hebben over het algemeen meer de casuistiek van de succesvolle of juist de
mislukte opdracht, dan wetenschappelijke uitgangspunten als basis. Ten Koppel en
De Heer omschrijven de succesvolle aanpak van de interim-manager dan ook als:
'ik kwam, ik zag en ik overwon' (1996: 341). Naarmate het aantal interim-managers
toeneemt, neemt ook het aantal opvattingen en benaderingen over het beroep toe
(Reijniers, 2001). Er ontstaat een eindeloze discussie over hoe interim-manage-
ment te definiaren, wie wei of niet tot de beroepsgroep mag worden gerekend en
wie dat mag bepalen.
Maas, Blommaart en De Haan concluderen dat er onder de interim-managers zelf
wei degelijk overeenstemming over het beroep is, maar dat de meningen uiteen

lopen over welke onderwerpen men het eens en oneens is. Sommigen zijn het
eens over de definitie en geven aan van het beroep de essentiele elementen te
kennen. Anderen zoeken naar de verschillende mogelijkheden die de interim-
manager als vakman zoal zou hebben. Analyses beginnen soms bij de interim-
manager en zijn mogelijke rollen. Anderen beginnen bij (de fasering van) de
opdrachten of het interim-management traject (Ramondt, 2004: Van Hout e.a.,
2004)· Soms begint men de analyse bij de opdrachtgever en soms bij het interim-
management bureau (Maas e.a., 2omb: 7)·
Onderzoek naar specifieke profielkenmerken van de interim-manager zelf (Maas
e.a., 2001 b: 111 e.v.) of onderzoek naar significante verschillen in profielkenmerken
tussen reguliere managers en interim-managers (Feltham en Hughes, 1998) lijken
ook geen onderscheidend inzicht te verschaffen.
Over twee zaken lijken alle auteurs het eens te zijn: d6 interim-manager bestaat
niet en ook da interim-managementopdracht bestaat niet. Het is een bonte verza-

meling van mensen die zeer uiteenlopende opdrachten uitvoeren die elke keer
weer anders zijn dan de vorige keer (Maas e.a., 2001 b: 7; Wichard e.a.,1991.360).
Ook de werkwijze van interim-managers is niet gestructureerd te duiden. De Man
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(1995: 259) zegt:  'De interimmanagers werken intuitiefen weinig gestructureerd.  De

politieke rationaliteit overheerst in hun werk en zij baseren zich meer op branchekennis,

persoonlijke ervaring en zelfvertrouwen dan op wetenschappelijke modellen van pro-
bleemoplossing: Wichard (1994b: 207) is het hier niet mee eens en stelt:
'Analyse....laat echter de instrumentaliteit van hun aanpak zien en toont bovendien dat

van in het wilde weg schieten meestal geen sprake is.' Dat ook zij moeite heeft met
het vaststellen van een eenduidige werkwilze mag blijken uit een citaat uit haar
dissertatie: 'het merendeel van de in het onderzoek betrokken interimmanagers lijkt
zich meer te manifesteren als doeners' (Wichard, 19943: 186). De interim-managers
die zij tijdens hun opdrachten volgde, voerden hun opdrachten dus blijkbaar allen

op hun eigen, pragmatische wijze uit en van een eenduidige of beroepsspecifieke
aanpak was geen sprake.
In wat voor soort opdrachten de interim-managers actief zijn is ook onduidelijk.
Dit laatste geldt niet alleen voor een indeling in opdrachttypen, maar ook in per-
ceptie hiervan door opdrachtgevers, interim-managementbureaus en interim-

managers zelf.
Verwarring en onduidelijkheid alom? De termen interim-management en interim-

manager zijn misschien, achteraf gezien, ook geen gelukkige keuzes geweest en
zijn verworden tot containerbegrippen.
In dit hoofdstuk schenk ik eerst aandacht aan de subjecten van deze studie, te
weten: interim-management en interim-manager. Aan de hand van een aantal

aspecten van interim-management zal ik komen tot samenvattende begripsbepa-

lingen. Vervolgens zal gekeken worden naar een omschrijving en indeling van de
opdrachten die interim-managers uitvoeren. Het resultaat daarvan is een typologie
van opdrachten. Verklaringen voor het ontstaan van interim-management, een ver-
gelijking met het buitenland en de onderlinge relaties tussen de (markt)partijen
zullen in hoofdstuk 5 aan de orde komen.

2.2 Begripsbepaling

2.2.1 Definidring

In de afgelopen drie decennia is verwarring over de begrippen interim-manager en
interim-management eerder toe- dan afgenomen. Bij het aantreden van de eerste

interim-managers was het vooral de onbekendheid en naarmate het interim-

management door de jaren heen meer en meer voorkwam, zijn het containerbe-

grippen geworden voor allerlei soorten van flexibele inzet van (tijdelijke) managers
en wei op alle managementniveaus. In een aantal publicaties wordt gesproken over
de fenomenen interim-manager of interim-management.'2 Een tweede factor die

12   De eerste betekenis van fenomeen geeft meestal aan dat het vaak om iets vreemds gaat. De tweede betekenis is het aanduiden van
een genie. Auteurs als bijvoorbeeld Hordijk e.a. (1992); KPMG (1992); Roos (1993) en Dalessi e.a. (1998) die het interim-manage-
ment als een fenomeen Idasseren, zullen vermoedelijk eerder de eerste dan de tweede betekenis hebben bedoeld. Roos (1993: 11)
heeft het ook over het verschgnsel interim management.
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opvalt, is het feit dat er taalkundig nog steeds drie verschillende schrijfwijzen wor-
den gehanteerd.13 De begrippen hebben dus nog geen duidelijke inbedding in het
kader van een breed geaccepteerde omschrijving van een beroepsgroep of beroep.
Het hybride karakter van de begrippen interim-management en interim-manager
lijkt hiermee te worden versterkt.
Wat houden die begrippen interim-management en interim-manager eigenlijk in7'4

Maas (20018: 48) stelt dat interim-management de samenhang omvat die gevormd
wordt door: de interim-manager, het interim-managementbureau en een schaduw-
manager. Hij geeft hiermee meer een opsomming van spelers die samen een (com-
plexe) activiteit uitvoeren. In een latere publicatie noemt hij de samenhang tussen
deze spelers de context (2ooia: 3)· In de meeste gegeven omschrijvingen en defini-
ties is het echter de activiteit die de basis van de omschrijving of definities vormt.
Banning e.a. (1987: 13) sluiten aan bij de Raad voor Interim Management (RIM) die
bij haar oprichting in 1985 interim-management omschrijft als: 'het vervullen van tij-
delijk leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en
bevoegdheden in ondernemingen en andere organisaties'. Zij voegen daaraan toe: 'in

het algemeen gaat het om (delen van) directiefuncties of functies die direct onder het
directieniveau worden uitgeoefend.' Begin 1998 blijkt de RIM deze toevoeging niet
alleen te hebben overgenomen, maar dat het ook gaat om: 'het doorvoeren van een

structureel strategische verandering' (RIM, 1998: 8). Een subtiel onderscheid is te vin-
den bij J.H. de Dreu (1988: 88), die uitgaat van een leidinggevende functie in plaats
van leidinggevende taken. Wichard (1994a: 13 en 14) merkt hierover op: 'De termen
taak en functie hebben echter uitsluitend betrekking op formele samenwerkingsrelaties
terwijl de verwachtingen van de verschillende belanghebbenden, namens welke een

manager de organisatie bestuurt, zijn gebaseerd op zowel formele als informele samen-
werkingsrelaties.' Zij gaat uit van een eenvoudiger definitie, namelijk: 'Het tijdelijk
vervullen van de rol van manager met alle (soms strikt afgebakende) bijbehorende for-
mele bevoegdheden en verantwoordelijkheden.' Wichard gebruikt de term rol om te
verwijzen naar beide samenwerkings-relaties en tegelilkertijd interim-management
niet te beperken tot algemene managementfuncties.
Golzen en Clutterbuck e.a. nemen beiden de omschrijving van Schoenmakers

(1989)'5 over die uitgaat van: 'Interim management is the temporary placement of
highly qualified managers with the specific task of ensuring continuity within an orga-
nisation. It can also be put in place to augment the skills of an existing management

team.' (Golzen, 1992: 17; Clutterbuck e.a., 1999: 12) Opvallend is dat hierbij ener-

13 Gebruiken bijvoorbeeld Wichard (19948)  en Van de Griendt (1988) interimmanagement, Banning e.a. (1987) en Ramondt (2004)
houden het op interim management, terwijl Boon e.a. (1993) en Van Hout e.a. (2004) weer interim-management hanteren. Soms is
de verwarring nog groter. Roos (1993) gebruikt in zijn publicatie een schrijfwijze van twee losse woorden terwijl op de titelpagina
een verbindingsstreeple wordt gebruikt. Een soortgelilke situatie doet zich voor bij een publicatie van KPMG. De tekst van deze

publicatie heeft het over: interimmanagement, terwijl de organisatorische entiteit van KPMG de naam KPMG Klynveld Interim
Management draagt. Volgens de laatste editie van het 'Groene Boekje' zijn de taalkundig aanbevolen schrijfwijzen: interim-manager
en interim-management Overigens schijnt niemand zich aan deze onduidelijkheid te storen. Deze verwarring zet zich - zelfs tot in

het buitenland - tot op heden voort.
14  Voor het begrip interim-manager wordt ervan uitgegaan dat het de benaming is van de persoon die de activiteit interim-manage-

ment uitvoert.

15  Clutterbuck e.a.(1994) en Golzen (1992) verwijzen in hun (vertaalde) definitie naar Schommakers. De originele (Nederlands-talige)
doctoraalscriptie van Irene Schoenmakers is helaas (sinds 1992) nergens meer te traceren.

23



zijds sprake is van managers in plaats van taken, functies of rollen, terwijl ander-

zijds de betrokkenen gekwalificeerd dienen zijn. Het gaat dus om de personen die
het interim-management uitvoeren en niet wat zij uitvoeren. Het zelfde zien we in
de definitie die de brancheorganisatie voor interim-management in Engeland han-
teert, namelijk: 'an interim manager is someone who is appointed to a temporary posi-
tion within the management-structure of an enterprise either as a functional manager

or director, or to undertake a specific shortterm project.96
Geerdink en Ten Koppel (1994: 63) vertrekken vanuit een geheel andere invalshoek
en stellen dat: 'Interim management is een tijdelijk surplus aan veranderingsmanage-

mentervaring gericht op het verbeteren van het veranderingspotentieel in de organisatie
en de veranderingsbekwaamheden van het zittende management'. Zij gaan er dus van
uit dat interim-management wordt ingezet om bij de cli iintorganisatie veranderin-
gen te entameren, te begeleiden en te implementeren. De veronderstelling daarbij
is dat het zittende management bij de clidntorganisatie niet (voldoende) in staat is
de gewenste veranderingen zelf te realiseren. Deze omschrijving gaat hiermee

voorbij aan die interim-managementopdrachten die een strikt vervangend karakter
hebben. Ook Van der Togt (1994b: 14) ziet interim-management als veranderings-

management maar merkt daarbi j op dat: 'de intensiteit per keer kan verschillen'. Hi j
houdt daarmee de deur open voor vervangingsopdrachten.

Analyse van het bovenstaande leidt niet tot 66nduidigheid. Wei zien we bij de
genoemde omschrijvingen een aantal aspecten telkens terugkeren. Het gaat daar-

bij om aspecten als: tijdelijkheid, rol, functie of taak, de bevoegdheden en verant-

woordelijkheden en het managementniveau van de opdracht. Ter verheldering zal
hier op deze aspecten nader worden ingegaan. Aanvullend zal ook kort worden

stilgestaan bij het vraagstuk van het intern versus extern interim-management.

2.2.2 De tijdelijkheid

Het gaat bij interim-management niet alleen om een overeenkomst voor een vast-

gestelde periode die relatief kort is. Dit laatste in tegenstelling tot een normale

arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Roos (1993: 39) ziet de tij-

delijkheid als bewijs van de situatie dat de interim-manager niet in vaste dienst is
van de clidntorganisatie maar werkt op basis van afspraken (lees ook: resultaten

[WB]).17 Er is dus daarmee volgens hem ook geen sprake van een arbeidsovereen-
komst (in juridische zin) tussen de interim-manager en die organisatie waarvoor de
interim-manager een opdracht uitvoert. Volgens Wichard (19948: 19) geeft de tij-
delijkheid juist het verschil tussen de interim-manager en de reguliere manager
aan. Zij stelt: 'Een interimmanager krijgt tijdelijk, gedurende een beperkte periode en/of
tot het moment dat een van tevoren afgesproken resultaat is bereikt, een management-

'6  Zij plaatsen hiermee de persoon die de activiteit uitvoert in het middelpunt van hun definitie van de activiteit zelf (Clutterbuck
e.a., 1999:14).

17   Roos (199339) geeft hiermee in feite aan dat de resultaten bepalend zijn voor de tijdelijkheid en niet de tildsduur van de overeen-
komst.
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rol toebedeeld, terwijl bij de aanstelling van een reguliere manager een dergelijke

begrenzing (doorgaans) niet aanwezig is.' Overigens komt een dergelijke situatie in
de Verenigde Staten minder voor. Daar komen in de tijd gelimiteerde contracten

(met een resultaatverplichting) weI veel voor (Wichard, 1994a: 19; Coopers &
Lybrand, 1995: 17). Dat Roos en Wichard er niet helemaal uitkomen wordt geYllus-

treerd door het feit dat beiden de tijdelijkheid verklaren uit de casuistiek van de
praktijk en verwijzen naar de gemiddelde duur van een opdracht. Bekker (1994

215) stelt dat: 'de betrokkene na een tevoren bepaalde termijn of no het bereiken van

een tevoren duidelijk omschreven resultaat weer opstapt. Dat onderscheidt interimma-

nagement van ander management waarbij de continuiteit voorop staat'. Kern is dus de
vooropgezette tijdelijkheid waarbinnen bepaalde resultaten dienen te worden
gerealiseerd. Huys (1983: 48) merkt daarbij nog op dat het tijdelijke in veranderings-
opdrachten vaak het krachtigste argument is om dingen veranderd te krijgen en
zoals Van der Togt (1994b: 15) aanvult: 'de tijdelijkheid geeft de interim-manager de
mogelijkheid drastische beslissingen te nemen.' Aansluitend op Bekker en Roos lijkt de
tijdelijkheid meer een relatie te hebben met de binnen een bepaalde tijd te realise-
ren resultaten dan de lengte van die periode zelf, terwijl Huys en Van der Togt
meer de tildelijkheid zien als achterliggend argument om deze resultaten te reali-
seren.18 Ik kan mij in deze argumentatie niet erg vinden: de tijdelijkheid kan nooit
worden verklaard uit de tijdsdruk, terwijl de tijdsdruk (om resultaten te realiseren)
wei kan worden gerelateerd aan de tijdelijkheid. Aanvullend mag worden gecon-
stateerd dat het sinds het begin van de laren negentig in Nederland en in navolging
van het Noord-Amerikaanse bedrilfsleven, gebruikelijk wordt om bij de invulling
van een toppositie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd af te sluiten.'9  Het
geeft de organisatie de kans binnen - of na afloop van - deze vooraf bepaalde
periode van elkaar afscheid te nemen zonder in uitgebreide juridische procedures
te vervallen of al te hoge schadevergoedingen te moeten betalen. Je kunt je bij een
dergelijke ontwikkeling de vraag stellen wat dan nog het verschil is tussen de

manager die regelmatig van (vaste) baan wisselt en de interim-manager. Ramondt

(2004: 123) zegt daarover dat een manager die regelmatig van vaste baan wisselt
dat doet als een bewuste keuze en in vrije wil. De interim-manager wordt echter

gezocht voor het oplossen van een probleem. Is dit probleem opgelost, dan ver-
dwijnt de interim-manager weer. Schriever zegt in een van de eerste publicaties
over interim-management, dat het bij aanvang en tijdens een interim-manage-
mentopdracht van het grootste belang is, dat er duidelijkheid is over de tijdelijk-
held. Hij zegt 'Indien het vermoeden ontstaot dat de interim-manager kandidaat is

voor de permanente invulling van de betreffende functie, gaan veel van opgesomde
voordelen niet op,' en vervolgens 'de tijdelijkheid heeft namelijk tot gevolg dat de inte-

rim-manager zich onafhankelijker kan opstellen dan bij regulier management het geval
zal zijn.' (Schriever, 1983: 424 en 428). Overigens blijkt uit marktonderzoek onder

(potentiele) opdrachtgevers dat zij bij interim-management eerder denkenin tijds-

18 Overigens dient daarbij te worden opgemerkt dat het altild om een inspanningsverplichting en niet om een resultaatverplichting
gaat en dat er dus sprake is van het hinken op twee gedachten.

19 Overigens vormen prestatienormen dan een integraal onderdeel van dergelijke arbeidscontracten.
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duur dan in termen van resultaten en dat zij het begrip interim letterlijk zien als op
tijdelijke basis of voor een beperkte periode (SKIM/INDIS, 1998b: 1 en Interview-NSS,
2000: 7) Er lijkt dus een discrepantie te zijn in de perceptie van tijdel(lk tussen

opdrachtgevers en auteurs die redeneren vanuit een theoretische context. Ik kom

hier later nog op terug.
Midden jaren negentig krijgt het aspect tijdelijk een andere nadruk. Er wordt gaan-
deweg een onderscheid aangebracht in het gebruik van de woorden tijdelijk en
interim. In plaats van tijdelijk te gebruiken als letterlijke vertaling van interim, begin-
nen enkele auteurs tijdelijk in samenstelling met management te gebruiken als het

aangeven van vervangingsopdrachten. Anderzijds geven ze met interim (in de
samenstelling interim-management) juist aan dat het om opdrachten met een ster-
ke veranderkundige kern zo gaan20 (Reijniers, 2004 en 2000: 1; Van Riel,1996: 59)·
Een mogelijke relatie met de te behalen resultaten speelt bij deze auteurs in dit
onderscheid geen expliciete rol.

Samenvattend heeft tijdelijk een aantal ladingen. E6n invalshoek ligt in contracten
met opdrachtgevers (bij een vooraf bepaalde periode) en zijn expliciete termen
van tijdsduur bepalend, terwijl in andere contracten expliciet genoemde resultaten
bepalend zijn. Waar iedereen het over eens is, is dat de tijdelijkheid aangeeft dat er
geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en er benadrukt wordt dat de tijdelijk-
heid vaak weI een belangrijke voorwaarde is voor de realisatie van resultaten. Het
maakt de interim-manager onafhankelijker in zijn acties en legt druk op zijn tempo.
Opmerkelijk is de discrepantie in percepties tussen opdrachtgevers en opdracht-
nemers.

2.2.3 Rol, functie of taak van de interim-manager

Binnen het werkveld van het interim-management wordt weinig aandacht besteed
aan verschillen tussen de rol (die de interim-manager heeft of dient te hebben)21,
de (leidinggevende) taak (die de interim-manager dient uit te voeren) of de
(management-) functie (die de interim-manager bekleedt). Afzonderlijk worden
deze aspecten weI aangedragen en omschreven. Zo onderscheidt Roos (1993: 34),
in navolging van Mintzberg (1989 en 1995) voor de interim-manager: de interper-
soonlijke rol (protocollair, leider en liaison), de informatieve rol (informatie ontvan-

gen/verspreiden en het geven van randvoorwaarden) en de besluitvormende rol

(ondernemer, conflictoplosser, toewijzing middelen en onderhandelaar). Reijniers

(2000.1) omschrijft de rollen van de echte interim-manager als die van manager,
van adviseur en van verander(project)manager.
Wichard (19948: 14) verwijst in haar analyse met betrekking tot taak en functie,

20 Reijniers stelt dat interim-management iets anders is dan tijdelijk management. Van Riel geeft zelfs aan dat het de interim-manager
betreft die vervangingsopdrachten uitvoert zonder de overskill met betrekking tot die betreffende opdracht. Hij ziet interim-
management als veranderingsmanagement waarbij de interim-manager veel overskill dient mee te brengen. Reijniers (2004) noemt
de veranderaars niet alleen d6 interim-managers maar zelfs de echte interim-managers.

21  jaKe (2001: 91) merI<t op dat binnen een formele structuur kan worden gesproken over 'the role makes the person', terwijl in tegen-
gestelde zin soms ook kan worden gesproken over'the person makes the role'.
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naar de formele samenwerkingsrelaties en de verwachtingen die belanghebbenden

daarbij zullen hebben. In feite kan een onderscheid worden aangegeven door de
volgende vragen: welke managementpositie (in brede zin) vervult de interim-

manager in de clientorganisatie en wat wordt als afgeleide van deze management-
positie van hem verwacht? Met positie wordt hier niet enkel het managementni-
veau in de organisatie bedoeld maar ook de invloed naar hogere en lagere manage-
mentlagen. Het gaat dus niet alleen om de formele plaats in de hierarchie, maar
vooral ook om de plaats in de informele hierarchie. Het laatste legt een koppeling
naar de verwachtingen en dus de taken die de interim-manager dient te realiseren.
Zeker bij veranderingsprocessen, waarbij van de interim-manager grote invloed en
resultaten worden verwacht, zullen de informele aspecten van grote invloed zijn.
De mystiek van de wonderdokter en de mogelijk gevoelde bedreigingen voor en
door het zittende management, laten deze informele invloed alleen maar toene-
men. Naderhand stelt Wichard (1994a: 30) dat de gekozen term managementrol,
een betere omschrijving lijkt te geven dan de termen taken of functie. Temeer daar
de informele kant van opdrachten steeds belangrijker wordt (Geerdink, e.a.,1994:
26). Toch is het de vraag of het geven van veel aandacht aan de verschillen weI
extra inzicht kan verschaffen. Koppeling van leidinggevend aan taken en manage-
ment aan functie, lijken op zich zichzelf eenduidig en verhelderend genoeg.

2.2.4  Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De termen bevoegdheden en verantwoordelijkheden vormen een belangrijk gedeelte
van de formele kant van de opdracht. In de af te sluiten overeenkomst, die de rela-
tie tussen de interim-manager en de clidntorganisatie weergeeft, worden bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden soms uiterst vaag, soms zeer gedetailleerd
beschreven (Boon e.a; 1993: 19). Met betrekking tot de bevoegdheden gaat het

daarbij om hoe ver de interim-manager in formele zin mag gaan en welke machts-
middelen hij daarbiltot zijn beschikking zal hebben. De verantwoordelijkheden
zijn meestal gekoppeld aan de te verwachten resultaten van de opdracht. Interim-

managementbureaus en in hun kielzog de betrokken interim-managers beschrijven
over het algemeen de verantwoordelijkheden in de context van een inspannings-
verplichting. Afrekenbare resultaten gekoppeld aan heldere verantwoordelijkhe-
den zijn eerder uitzondering dan regel (Boon e.a; 1993: 4) Schriever (1983: 428)

zegt: 'dat de bevoegdheden in overeenkomst moeten zijn met de opdracht.....hij moet

voldoende eigen beslissingsruimte hebben om het veranderingsproces te kunnen beheer-

sen.' Edn van de belangrijkste fouten is volgens Roos (1993: 30 e.v.) wei de taken en

verantwoordelijkheden hebben, maar niet de daarbij behorende bevoegdheden.
Taken en verantwoordelijkheden zijn onlosmakelijk verbonden met relevante
bevoegdheden. Over dit laatste heeft Ramondt (2004: 91) met betrekking tot inte-
rim-management en de (formele) bevoegdheden enige twijfels. Hij verwijst naar
het automatisme dat binnen de beroepsgroep er van uitgaat dat interim-manage-
ment alleen als management door de beroepsgroep wordt beleefd, als er ook spra-
ke is van bijbehorende (formele) managementbevoegdheden. Hij haalt daarbij de
publicatie aan van de RIM onder de titel: 'Stuurlui die niet aan wai blijven staan.'
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(RIM, 1998) Ramondt stelt dat bij (sommige) interim-management opdrachten de
formele bevoegdheden niet van zodanig groot belang zijn en dus door de interim-
managers ook niet van de clientorganisatie hoeven te worden geeist. Het (gedeel-
telijk) afwezig zijn van (formele) managementbevoegdheden hoeft volgens
Ramondt niets af te doen aan de effectiviteit van de interim-manager.

2.2.5 Het managementniveau

Auteurs, die hun oorsprong vinden binnen de operationele dienstverlening, bij-
voorbeeld Banning e.a. (1987), Geerdink e.a. (1994), KPMG (1992) en Ten Koppel
e.a. (1996) hebben de neiging te verwijzen naar het algemene managementniveau
en dus de hoogste managementposities. Het is de vraag in hoeverre hier de wens
de vader van de gedachte is. De af te leiden status - en het daaraan gekoppelde
tariefniveau - van opdrachten op algemeen managementniveau zijn beduidend

hoger dan die van de opdrachten op functioneel managementniveau. Overigens
leidt de hantering van deze twee managementniveaus tot verwarring daar (theore-
tisch) niet is aan te geven waar het algemeen management ophoudt en het func-
tioneel management begint. Ook grote verschillen in de topstructuur bij afzonder-
lijke clientorganisaties maken het onderscheid tussen de managementniveaus niet
duidelijker. De RIM (1998: 8) probeert deze niveaukwestie op te lossen door te

spreken over directiefuncties, statutaire functies of expliciet het aantal management-
lagen daaronder aan te geven.22 Het is de vraag in hoeverre deze niveaukwestie bij-

draagt aan een eenduidige opvatting over het begrip interim-management. De ver-
warring wordt de laatste jaren nog versterkt door de toetreding van de uitzendor-
ganisaties op de markt voor interim-management. Betrokken interim-managers,

interim-managementbureaus en koepelorganisaties onderkennen de verwarring en
omzeilen de laatste jaren de niveaukwestie door een relatie te leggen met sterke

veranderkundige- of deskundigheidsaspecten. Tot het begin van de jaren negentig
- de pioniersfase van het interim-management - werden de interim-management-
opdrachten die tot het hoogste opdrachtniveau (en dus tariefniveau) te behoren,
omschreven als directiefuncties of functies direct daaronder. Na aanvang van de
jaren negentig worden opdrachten die tot het hoogste opdrachtniveau behoren
meer en meer omschreven als veranderkundige opdrachten. Daarmee wordt impli-
ciet aangegeven, dat veranderen van een hogere orde of niveau is dan vervangen.
Een tweede impliciete veronderstelling is dat de opdrachten, die vroeger werden
omschreven als directiefuncties of direct daaronder, mogelijk vaak een vervangend
karakter hadden.

2.2.6  Intern of extern interim-management

Grote organisaties, zowel binnen de marktsector als de overheid, hebben soms
een interne groep van managers die op verschillende plaatsen en functies flexibel

22   De RIM geeft daarbij  niet aan of de omvang van de organisatie hierbij een rol speelt. Ze omzeilt dit punt door te verwijzen  naar
een specifiek aantal managementlagen.
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kunnen worden ingezet. Behalve vervanging bij het tijdelijk onbezet zijn van een
functie, worden deze managers vanuit een managementpool vaak benut voor trou-
ble-shooting of het management van projecten. Boon e.a. (1993: 17) constateren in
hun onderzoek dat een relatief groot aantal van de 49 door hen geinterviewde
departementale topmanagers enkele malen zelf als intern interim-manager hadden

gefunctioneerd. Ook blijkt uit hun onderzoek dat binnen 66n ministerie een eigen
interim-managementbureau functioneert. Argumenten voor dit eigen bureau zijn
tweeledig. Enerzijds lijkt het werken met eigen interim-managers beduidend goed-
koper, terwijl anderzijds de opgedane kennis en ervaring na afloop van een
opdracht niet verdwijnt (Dooms, 1994: 219). Boon e.a. (1993: 22) vragen zich af of
de interne interim-manager zich weI voldoende onafhankelijk van de (interne)
opdrachtgever kan opstellen die direct of indirect zijn broodheer is. Ook Bekker

0994: 218) twijfelt aan de onafhankelijkheid van de interne interim-manager en
denkt verder dat er niet echt kan worden afgerekend indien de opdracht niet suc-
cesvol is geweest. Ook is het de vraag of weI kan worden beschikt over de

(top)kwaliteit die soms noodzakelijk is. Dooms, als eindverantwoordelijke voor het
interne bureau van het ministerie van VROM, bestrijdt dit laatste door aan te

geven dat een strenge selectie plaatsvindt van de managers die zichzelf aanbieden
bij het (interne) bureau. De laatste jaren valt er bij VROM een duidelijke toename
te constateren van de inzet van interne interim-managers. Van Hout (2001: 72) stelt
in zijn onderzoek vast dat 46% van de ingezette interim-managers, intern zijn aan-
getrokken. Hij betwijfelt of dit percentage representatief is voor de gehele rijks-
overheid. De vraag waarom toch zo vaak wordt gekozen voor een buitenstaander
in plaats van een eigen manager leidt zelden tot een eenduidig antwoord en is ook
niet diepgravend onderzocht. Schriever (1983: 418) gaat, voor de keuze tussen
intern of extern, uit van de volgende basisvragen:
- de beschikbaarheid van een interne kandidaat;
- de ingrijpendheid van het veranderingsproces en het effect dat het op de toe-

komst heeft voor de interne kandidaat;
- de bereidheid van de interne kandidaat;
- de vergelijking van de kosten.

Wichard (1994a: 20) vindt bij beantwoording van de vraag zelf doen of uitbesteden
bij veranderingsvraagstukken, enige aanknopingspunten bij de transactiekostenbe-
nadering. Enerzijds worden de kosten van het zelf doen (interne co6rdinatiekos-

ten) afgewogen tegen kosten die verbonden zijn aan transacties via de markt
(transactiekosten). Anderzilds is er een tweede categorie van kosten die het
gevolg zijn van het vergaren van de juiste informatie om tot het juiste contract te
komen en/of de kosten verbonden aan het voorkomen van contractbreuk of het
afdwingen van het contract. Zij geeft echter ook aan dat deze transactiekostenbe-

nadering beperkt is vanwege de eenzijdige gerichtheid op het kostenaspect. Van
der Togt (1994b: 16) geeft een eenduidig antwoord op de basisvragen van Schrie-
ver door te stellen dat een interim-manager van buiten dient te komen omdat:
- er geen vast perspectief is, wat leidt tot meer daadkracht;
- vreemde ogen dwingen;
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- er ervaring wordt meegebracht, opgedaan in andere organisaties met vergelijkba-
re veranderingsprocessen;

- de externe manager niet beYnvloed wordt door de heersende cultuur;
- het aanstellen van een externe manager een geloofwaardige signaalfunctie heeft

met betrekking tot de ernst van de situatie.
Bekker heeft min of meer dezelfde basisvragen als Schriever maar stelt vast dat de
invloed die de kosten daarbij spelen, van ondergeschikt belang zijn. De effectiviteit
van de oplossing staat voorop. Bovendien merkt Bekker (1994: 217) op dat het ver-
schil in (integrale) kosten tussen een interne en externe minder groot zijn dan
gemakshalve wordt aangenomen. Boon e.a. (1993: 4 en 7) constateren dat de keuze
voor een buitenstaander vaak weI erg gemakkelijk werd genomen. Een van hun
verklaringen daarvoor is het hoge verwachtingspatroon wat de gemiddelde
opdrachtgever bij de rijksoverheid afleidde uit de ervaring die de interim-managers
meebrachten vanuit het bedrijfsleven.
Hoewel niet ontkend kan worden dat interne interim-managers ook kunnen wor-
den gerekend tot het brede veld van het interim-management, is er toch veel ver-
schil in hun onafhankelijkheid en dat zij als gevolg daarvan mogelijk minder daad-
kracht en effectiviteit kunnen hebben. Zij zullen daarom in dit onderzoek niet ver-
der aan de orde komen.

2.2.7 Samenvattende omschrijving

Samenvattend mag worden gesteld dat de in 2.2.1 genoemde omschrijvingen voor

interim-management en interim-manager te eng zijn. Mogelijk dat hierbij soms
strategisch commerciele motieven een rol hebben gespeeld. Kijken we naar de
afzonderlijke aspecten dan geldt voor de tijdelijkheid dat dit in termen van resultaat

veel relevanter is, dan in termen van tijdsduur. Bij de rol, taak of functie sluit ik mil
graag aan bij de door Wichard gekozen rol als manager en voor de bevoegdheden
bij Ramondt. De vraag of het opnemen van het managementniveau in een
omschrijving van interim-management zinvol is, kan worden beantwoord door te
stellen dat het niet iets wezenlijks aan een omschrijving toevoegt. Het laatste

aspect betreft de vraag intern of extern. Hier ligt de keuze duidelijk bij externe.
Worden de hiervoor genoemde aspecten en argumenten gewogen dan gaat de
voorkeur uit naar de volgende omschrijving van interim-management:

Interim-management is het tijdelijk door een buitenstaander laten vervullen van de
rol van manager, waarbij sprake is van een duidelijke omschrijving van te bereiken

resultaten en met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en relevante
bevoegdheden.

Vertaald naar de persoon die het interim-management uitvoert:

Een interim-manager is een buitenstaander die in een organisatie, in een tijdelijke rol
van manager, vooraf vastgestelde resultaten dient te bereiken en doartoe alle rele-

vante verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgt
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2.3 Typologie van opdrachten

Opmerkelijk veel moeite is besteed om interim-management in verschillende
opdrachtsoorten te onderscheiden. Uitgangspunt bil indelingen is vrijwel altild de
aanleiding voor een interim-managementopdracht. Roos en Golzen komen zelfs
tot twaalf verschillende aanleidingen voor de inzet interim-managers (Roos, 1993:
41 e.v.; Golzen, 1992: 16 e.v.). Teruggaan in de korte historie van het interim-
management laat zien dat de allereerste interim-managers werden ingezet om
acute continuYteitsproblemen binnen ondernemingen op te lossen. Additionele
beslissingsmacht en -kracht bleken een zinvol instrument. Hiervoor werden al snel
de termen crisismanagement en turn-around-management gebruikt. Ook conflic-
ten tussen personen of groepen binnen organisaties waren in deze eerste jaren

aanleiding tot het aantreden van interim-managers.
De groei van de interim-managementmarkt na het midden van de jaren tachtig en
daarmee de toevloed van veel nieuwe interim-managers en interim-management-
bureaus, leidde bij gevestigde en nieuwe bureaus tot de behoefte zich commer-
cieel te onderscheiden van hun concurrenten.23 Het afleiden van een typologie van
opdrachten uit deze bureau-informatie is weinig zinvol. Bovendien is bij sommige
benamingen niet aan te geven wat er mee wordt bedoeld en zijn er (waarschijnlijk)

vele synoniemen en/of overlappingen.
Bekijken we de verschillende bronnen dan geeft Wichard (zij stond aan de basis
van de wetenschappelijke belangstelling naar interim-management) de meest een-
voudige indeling. Zij gaat in het begin van haar onderzoek uit van twee mogelijke
aanleidingen voor interim-management, te weten: overbruggingsvragen en veran-
deringsvragen. Later breidt zij in haar dissertatie deze tweedeling uit tot vier soor-
ten interim-managers, te weten: crisismanager, ontwikkelaar, projectmanager en
zaakwaarnemer (19943: 106 e.v.). In aansluiting op Wichard komen veel onderzoe-
kers min of meer tot de volgende, vergelijkbare indeling in vijf types opdrachten.24

Veranderingsmanagement: hierbij is de aanleiding een vaak extern afgedwongen,
grote structurele en soms strategische verandering die de organisatie of het orga-
nisatiedeel dient te ondergaan. De gewenste verandering kan geleidelijk of schoks-

gewijs tot stand komen en kan bestaan uit verschillende facetten zoals: intern

organisatorische veranderingen, veranderingen met betrekking tot de huidig domi-
nante organisatiecultuur, veranderingen in de externe relaties met bijvoorbeeld
stakeholders of afnemers van producten of diensten. Bekende voorbeelden van

23 Een inventarisatie van bureaubrochures en of bronnen met hun oorsprong in een interim-managementbureau resulteren in een
oneindige opsomming van soorten of benamingen van interim-management. Een aantal van deze benamingen zijn zelfs door
bureaus beschermd in het kader van het intellectueel eigendom. De inventarisatie levert de volgende opsomming op: aanvullings-,
assistant-to-, begeleidings-, buy-out-, carri6re-, communicatie-,competence-, conflict-, contract-, crisis-, deskundigheids-, experti-
se-, flex-, foothold-, fusie-, herstructurerings-, implementatie-, interim-, liquidatie-, liquiditeits-, market-entry-, motivatie-, onder-
steunings-, opbouw-, overbruggings-, ontvlechtings-, parallel-, part-time-, privatiserings-, proces-, project-, reorganisatie-, resour-
ce-, schaduw-, start-up-, termijn-, turn-around-, transitie- of transition-, veranderings-, vervangings-, waarnemings- en zeemeeuw-
management. Deze opsomming kan nog dagelijks worden aangevuld.

24 Zie o.a.: Bekker (1994: 216),J·H. de Dreu 0988: 89); Geerdink e.a. (i994: 24 e.v.); Reijniers (1995:12 e.v.); Reijn (1995: 232 e.v.); RIM
(1998: 16) en Van der Togt (1994b: 63 e.v.)
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grote veranderingsprocessen zijn fusies, grote reorganisaties of bezuinigingsopera-
ties maar ook privatisering, verzelfstandiging of introductie van marktdenken en
-handelen bij (delen van) overheden. Wichard (1994b: 205) zegt dat er bij dit

opdrachttype al vaak - voor aanvang van de interim-managementopdracht - dia-
gnostisch onderzoek door organisatieadviseurs heeft plaatsgevonden. Bij de uit-
voering van de opdracht staat de vastgestelde oplossingsrichting dan voorop.

Crisis- of turn-around-management: hierbij is sprake van veranderingsmanage-
ment met een hoge mate van urgentie. De interim-manager zal zijn opdracht zien
als een vorm van trouble-shooting met als uitgangspunt het oplossen van de proble-
men en het verbeteren of vernieuwen van de organisatie. Het onderscheid tussen
turn-around en crisis ligt in de mate van urgentie. Hoe hoger de urgentie des te
meer wordt gesproken van crisismanagement. Van turn-around is veelal

sprake als de continuTteit van de organisatie in direct gevaar is. Dat het allemaal
begonnen is met opdrachten van het karakter van turn-around, wordt bevestigd

door Schriever (1983: 416) die in 1983 schrijft dat turn-aroundopdrachten dan de
meest voorkomende interim-management-opdrachten zijn. Overigens staat bij
beide typen het bestaan van de organisatie zelf niet ter discussie. Ook bij crisisma-

nagementopdrachten heeft volgens Wichard (1994b: 205) de diagnose of analyse

vaak vooraf plaatsgevonden en heeft de interim-manager het voorliggende plan
slechts te implementeren. Dit plan beperkt dan weI de maximale bewegingruimte
van de interimmanager. Vindt de crisis plaats binnen de samenwerking van perso-
nen of groepen van personen dan wordt soms ook weI gesproken van conflictma-

nagement.

Deskundigheids- of functioneelmanagement: hiervan is sprake als binnen de

organisatie geen of te weinig specifieke (inhoudelijke) deskundigheid aanwezig is.
Vaak wordt het gebrek aan deskundigheid ervaren als probleem en heeft dit een
sterke veranderkundige context. Het gebruik van het begrip deskundigheid is echter
niet eenduidig omdat het soms gaat om inhoudelijke deskundigheid en soms om
deskundigheid op het gebied van veranderingsprocessen. Zo spreekt Reijn (1995:

243) over: 'in het kader van de verankering van het veranderingsproces en de overdracht

van skills.' De gewenste additionele deskundigheid wordt in de casuistiek regelma-
tig gekoppeld aan de functionele gebieden van organisaties zoals de financiele, de

logistieke, productie- of de sociale functie (Reijn, 1995: 236 en 243)· Nadere analyse

laat echter zien dat de opdrachtomschrijving bij deskundigheidsmanagement vaak
overstijgend is aan het functionele gebied. Voorbeelden hiervan zijn opdrachten
met betrekking tot automatiserings- en kwaliteitsvraagstukken. Overigens kan des-
kundigheidsmanagement zowel een behoefte zijn van gezonde organisaties als van

zieke organisaties.
Opmerkelijk is dat het begrip deskundigheidmanagement pas na 1994 in de litera-
tuur opduikt. Voor de jaren negentig lijkt het niet gebruikt te zijn. Is het in het

begin van de jaren negentig als marketinghulpmiddel uitgevonden of werd het
voor die tijd nog gewoon als functioneel management aangeduid?
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Overbruggings- of vervangingsmanagement: hiervan is sprake als de interim-
managementopdracht primair gericht is op het tijdelijk opvullen van een lege
managementpositie. De zittende manager is tijdelijk door bijvoorbeeld ziekte of

langdurig verblijf in het buitenland afwezig of heeft gedwongen dan weI vrijwillig
afscheid genomen van de betreffende managementpositie. In de eerste situatie
vindt de organisatie het belangrijk dat er geen discontinuiteit ontstaat in de dagelijk-
se gang van zaken, terwijl in de tweede situatie additionele tijd wordt gewonnen
voor een zorgvuldig proces van werving en selectie. Hoewel de opdrachtomschrij-
ving uitgaat van het passen op de winkel, blijkt in de praktijk dat interim-managers tij-
dens de opdrachtperiode toch de neiging hebben (kleine) veranderingen door te
voeren. Ook overbruggingsmanagement kan voorkomen bij zowel gezonde als zieke

organisaties.

Projectmanagement: hiervan is sprake als aan een (uniek) project leiding dient te
worden gegeven. De projecten zijn meestal beschreven in termen van financiele
grenzen, tijdsduur en vooraf omschreven eindresultaat. Waar geen van de auteurs

op ingaat, is dat een zuivere projectmanager geen lijnbevoegdheden heeft en daar-
mee ten opzichte van de andere vier types van opdrachten een andere rol inneemt.

Het lijkt er op dat het aangehaalde type van projectmanagement als containerbegrip
wordt gehanteerd voor die opdrachten waarbij de formele lijnbevoegdheden niet
helder zijn en er sprake is van een opdrachtresultaat als resultante van een project.

Om enig inzicht te verschaffen in de verdeling tussen de verschillende typen van
opdrachten, worden in tabel 2.1. de resultaten van een aantal verschillende onder-
zoeken gepresenteerd. De weergegeven resultaten zijn niet gemakkelijk met elkaar
te vergelijken: sommige onderzoekers gaven de geYnterviewden meerdere ant-
woordmogelijkheden, wat tot een optelling van de percentages van boven de 100
leidt. De verschillende resultaten zijn eerst gerangschikt naar het antwoord op de
vraag of de geYnterviewden opdrachtgevers dan weI interim-managers/-manage-

mentbureaus zijn.

Tabel 2.1. Perceptie uitgevoerde interim-managementopdrachten naar type

volgens: opdrachtgevers interim-managers of bureaus

Opdrachttypes: a b c d e f g h i
veranderingsmanagement             50    43    47    27    31     35     86    16    75
turn-around- & crisismanagement          15     46       9     19     23               65     27

projectmanagement 20  44  23  26  17       12  49

deskundigheidsmanagement     68 27 16 18    24
overbruggingsmamagement  60 60 76 54 9 9 14 7   31

anders                                                     3             18                                         4

Alle resulaten zijn percentages, vaak zijn meerdere antwoorden mogelijk en leiden optel-
lingen niet tot 100%
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a: Nilenrode onderzoek onder 249 bedrilven i.o.v. Coopers & Lybrand (Burggraaf, 1994)

b: Nipo onderzoek onder 300 directeuren en bestuurders in de zorgsector (Geenen, 1997)
c: Interview-NSS onder 345 bedrijven i.o.v. Hey Day Interim Management (Interview-NSS, 2000)
d: onderzoek onder 22 bedrijven (Bont, 2000)

e: onderzoek onder 51 bureaus (841,1988)
f: onderzoek onder 126 zelfstandig werkende interim-managers (Wassenberg, 1989)

g: verwijzing van Wichard naar een onderzoek van de RIM onder aangesloten bureaus (Wichard,

1994a: 19)

h: onderzoek onder 43 interim-managers (Wichard, 19943: 106-109)

i: onderzoek onder 120 interim-managers (Jetten, 1998)

De verschillende resultaten zijn door de gebruikte onderzoeksmethodes (steek-
proefomvang en de mogelijkheden bij om de meeste onderzoeken meerdere ant-
woorden te kunnen geven) minder goed met elkaar te vergelilken. Er is echter 66n

opvallend aspect. Vergetijken we de opdrachten met een grote veranderkundige
kern (veranderingsmanagement, turn-around-, crisismanagement en project-
management) met vervanging/overbrugging dan zeggen interim-managers en
bureaus dat ze voornamelijk aan het veranderen zijn, terwill opdrachtgevers juist

vinden dat de interim-managers voornamelijk aan het vervangen zijn25. Is het een
verschil in perceptie van de opdrachttypes of zijn het de subjectief gepercipieerde
wensen van de interim-managers (en commercieel gewenste positie van de
bureaus) of van opdrachtgevers.i26 Veranderen lijkt meer status te hebben dan ver-
vangen of zoals Reijniers (2000: 1 en 2004) het uitdrukt: de dchte interim-manager is

Zn manager Zn adviseur in veranderaar.
Het is de vraag in hoeverre in de bovenstaande typologie in vijf opdrachttypes nog
verder onderscheid is aan te brengen als rekening wordt gehouden met de

opdrachtomgeving of aard van de organisatie. Meer specifiek gaat het daarbij om
verschillen in opdrachten tussen de overheid/non-profit en de marktsector. Boon

e.a. (1993: 5 en 20) constateren in hun onderzoek dat er, vergelijkend met hun
eigen ervaringen buiten de rijksoverheid, geen duidelijke verschillen tussen rijks-
overheid en daarbuiten zijn vast te stellen. WeI constateren zij dat er binnen de

rijksoverheid zeer werd opgekeken naar dejongens uit het bedrijfsleven. Aansluitend

concludeert De Man (1995: 261) dat het zelfvertrouwen van managers in overheids-

organisaties niet hoog is en stelt: 'In de overheidsorganisaties is de gegroeide ambtelij-
ke kennis over de eigen organisatie in dejaren tachtig onder invloed van nieuwe ideein

over marktgericht en bedrijfsmatig functioneren voor een belangrijk deel ongeldig ver-
klaard. De (gepercipieerde) organisatie van het private bedrijfsleven werd als voorbeeld
gesteld. De cultuuromslag waarover in veel overheidsorganisaties nog steeds wordt

gesproken ontneemt veel bestaande ambtelijk kennis haar legitimiteit, zonder dat duide-

lijk is wat er voor in de plaats komt.' De opdrachtomgeving is in termen van cultuur

25 Het is de vraag of opdrachtgevers weI zo duidelilk onderscheid willen en kunnen maken in opdrachttype. Hetzelfde vinden we bil
opdrachtgevers terug als het gaat om het managementniveau van de opdrachten, zie ook: SKIM/INDIS (1998a: 111 -1 en 2)

26 Nog los van het mogelilke verschil in perceptie, kan ook de vraag gesteld worden of het (onbewust) eigen falen van de opdrachtge-
ver in de verschillende onderzoeken een rol heeft gespeeld. Het betreft het vraagstuk van de opdrachtgever als part-of-the-problem
zonder dat die opdrachtgever zich dit zelf realiseert.
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en ze/fvertrouwen wei anders, maar dat hoeft daarmee nog niet aanleiding te geven
dat het de bovengegeven typologie van opdrachten zou wijzigen of aanvullen.

2.4 Samenvatting

Analyse van de verschillende aspecten leidde in het bovenstaande tot een samen-
vattende omschrijving. Kern van deze begripsomschrijving zijn: buitenstaander, tij-
delijk, rol van manager, resultaten en de relatie tussen verantwoordelijkheden en

bevoegdheden. Onderzoek en publicaties over interim-management leggen bij het
zoeken naar hun definiifring sterk de nadruk op de aanleiding voor hun inzet. Die

aanleiding is echter simpel: er is een probleem dat dient te worden opgelost. Komt
de interim-manager dus om een probleem op te lossen; een reguliere manager
komt om een vaste functie (en op basis van een functieomschrijving) te vervullen.

Duiding van het soort probleem waarvoor de interim-manager wordt ingehuurd, is
terug te vinden in de aangegeven opdrachttypes.
Opmerkelijk is dat interim-managers en bureaus een tegengestelde perceptie heb-
ben van de problemen of opdrachttypes waarvoor zij worden ingehuurd dan
opdrachtgevers.
Of de gegeven begripsbepaling en opdrachttypes voor alleen Nederland gelden,
wordt in hoofdstuk 5 teruggekomen.
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Hoofdstuk 3
Professie, professionalisering
en de beroepsgroep als collectief

3.1 Inleiding

De professionalisering van een beroepsgroep kent zowel een collectieve als indivi-
duele benadering. Collectieve acties bewegen zich op het niveau van de beroeps-
groep en individuele activiteiten op het niveau van de individuele leden van de

beroepsgroep. Collectieve en individuele acties kunnen elkaar over en weer ver-
sterken. Indien voldoende individuele leden van de beroepsgroep hun professione-
le ontwikkeling actief bewerkstelligen zal dit een positief effect hebben op die
beroepsgroep als geheel. Als de beroepsgroep collectief professionalisering
nastreeft zal dit, zo mag worden verwacht, uitstralen naar het individu binnen de

beroepsgroep.
In dit hoofdstuk zullen vanuit een theoretisch en conceptueel kader de begrippen

professie en professionalisering worden besproken.

3.2 Beroep, professie en professionalisering

3.2.1  Beroep of professie

Sociologisch onderzoek naar professies vindt zijn oorsprong hoofdzakelijk in de
Angelsaksische literatuur. In Nederland komt de belangstelling voor het onder-
zoeksveld naar beroep en professie later opgang en het waren de publicaties van
Mok (1973 en 1977) die in Nederland de aanzet vormden tot studies naar beroep,
professie en professionalisering. Hij analyseerde het moeilijke onderscheid tussen

beroep en professie en stelt dat het professiebegrip eigenlijk onhoudbaar is (Mok,
1977: 221). Zijn argument hiervoor is dat het begrip professie tegelilkertijd wordt
gebruikt als symbool en als analyse-instrument.
Als symbool is professie verbonden aan een hoge sociale status en een geprivile-
gieerde elitepositie (Mok, 1973: 45)· We vinden eenzelfde mening bij Hughes (1958

63) die stelt dat: 'profession is a symbol of a man's work and hence of himself. Hughes
bedoelt daarmee dat professies een hoge maatschappelijke statuswaarde geven
aan beroepsgroepen en dat leden van die beroepsgroepen hun status willen hand-
haven of verbeteren door zichzelf te willen presenteren als lid van een professie en
als professionals. Hughes beschrijft dit als de self-fulfilling prophecy van beroeps-
groepen. Ook Wilensky komt tot deze conclusie door te stellen: 'Finally, many
ocupations will assert claims to professional status and find that the claims are honored
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by no one but themselves'. (Wilensky, 1964: 142). Deze zelfbeschrijving als professie
van een beroepsgroep is volgens Hughes, in de interactie tussen de beroepsgroep
en invloedrijke groepen of actoren in de maatschappij, de belangrijkste sleutelacti-
viteit. De eigen beschrijving van de professie wordt aldus toegepast om de status
van het beroep te handhaven of te verbeteren. We vinden eenzelfde mening bij

Mok (1973: 46), die aangeeft dat de hantering als symbool vooral van de beroeps-
groep zelf komt, en zelden van anderen zoals het publiek of andere beroepsgroe-
pen. Ook Berger en Luckmann (1972: 113) besteden aandacht aan de symboolwaar-
de van een professie. Zij spreken van een symbolisch proces en zien de symboliek
als de hoogste vorm van legitimering.
Ook als analyse-instrument is het begrip professie volgens Mok dubieus. Hij stelt

(1973: 46) dat een analytisch begrip niet voor twee*rlei uitleg vatbaar mag zijn en
dat het in voortdurende wisselwerking met bevindingen uit de empirie verder wordt ont-
wikkeld. Als analyse-instrument is het begrip professie niet neutraal genoeg, het-

geen nog wordt versterkt door de religieuze of mystieke bijbetekenis of de norma-
tieve strekking ervan. Professies hebben volgens Mok een goddelijke sanctie, onbe-
reikbaar voor de niet-uitverkorenen. (Mok, 1973: 47)
Mok heeft nog een tweede bezwaar tegen het begrip professie. Hij stelt dat het

begrip statisch is omdat het wordt gezien als het markeren van het einde van het
professionaliseringsproces. Hij stelt dat hij  er de voorkeur aangeeft de term professie,

en de daaraan verbonden betekenis van professionalisering als 'wording tot professie', in

het geheel niet te gebruiken. (1977: 221) Hij prefereert de term beroep en verstaat
daaronder: een bepaald deel van de maatschappelijke arbeidsdeling dat een aantal
mensen tegenover anderen beschouwen als het domein dat bij uitstek van hen is. (1977

222)

Zelf kan ik mij geheel vinden in de conclusies van Mok en spreek daarom ook lie-
ver over beroep in plaats van professie. Temeer daar in de praktijk van alledag en alle
uitingen daarbij, grote verwarring is ontstaan over wat onder de van het begrip
professie afgeleide termen nu wordt verstaan. Het is echter te eenvoudig om de
term professie simpelweg te vervangen door het begrip beroep en daarom houd ik

(zeker als het handelt om klassieke professies als medici, advocaten of notarissen)
het begrip professie aan.

3.2.2  Benaderingswijzen van professies

De analyse van professies is grotendeels terug te voeren op vijf theoretische bena-
deringswijzen of visies (Johnson, 1972; Mok, 1973; Van der Krogt, 1981) te weten:

De continuOmbenadering:
Deze benadering gaat uit van kenmerken die worden afgeleid uit de werksfeer en
arbeidsactiviteiten die de professie onderscheiden van een beroep. Deze kenmer-
ken worden afgezet op het continuum. Bij de beschrijving van de kenmerken
treedt vaak een vorm van hiararchisering op, meestal met een verticaal karakter,
op (Mok, 1973: 49 en 50)· Mok onderkent bij deze benaderingswijze twee proble-
men: ten eerste de (on)meetbaarheid en ten tweede de plaatsing van de bespro-
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ken professie op het continuum. Afl· ankelijk van de door Mok besproken onder-
zoekers varieert het continuOm tussen de uitersten beroep en beroep of tussen klas-
sieke professies en neo-professies of paraprofessies (Maas, 2004: 9)·

De segmentenbenadering:
Deze benaderingswijze gaat uit van verschillende groepen binnen 66n beroeps-
groep. De segmenten (deelgroepen) onderscheiden zich door onderlinge (interne)
conflicten, concurrentie tussen de facties, en verschil van inzicht met betrekking
tot normen en waarden. De in de literatuur te vinden basis voor segmenten wordt
veelal afgeleid van: kennis, keuze van afnemers en wrze van uitvoering. Vaak ziet
men dat de segmenten zich in de loop van de tijd afscheiden en aldus een nieuwe
professie vormen (Mok, 1973: 64)· Voorbeelden van deze segmentenbenadering

zijn de afsplitsing van de psychotherapeuten van de psychiaters en deze weer van
de zenuwartsen.

De kenmerk-, attribuut- of ideaaltypische benadering:
Behalve het door Van der Krogt (1981: 39) gehanteerde begrip kenmerkbenadering
wordt deze benaderingswijze ook wei de ideaaltypische- (Mok, 1973) of attribuut-
benadering genoemd (Dietrich & Roberts, 1997). Kern van deze benaderingswijze
is een opsomming van kenmerken waaraan voldaan moet worden, zo er sprake is
van een volwaardige professie. Veel van de in de literatuur27 genoemde kenmerken

bij deze benaderingswilze kunnen als volgt worden samengevat:
-  Een hoge mate van deskundigheid, zowel verkregen door formele opleiding als-

ook daaraan gerelateerde vaardigheden. Deze body of knowledge and skills (BoKS)

is slechts te verkrijgen na een langdurige (hogere) scholing en gaat samen met

een proces van socialisatie met ontwikkeling van de professionele normen en
waarden. Wilensky (1964: 149 en 150) zegt in dit verband dat het gaat om: 'the

optimal base of knowledge or doctrine is a combination of intellectual and practical
knowing, some of which is explicit, ... some implicit. Then theoretical aspects of pro-
fessional knowledge and the tacit elements in both intellectual and practical knowing
combine to make long training necessary and to persuade the public of the mystery
of the craft'. Deze deskundigheid geeft de afbakening van het beroepsdomein en
de (h)erkenningdoor het publiek;

-  De beroepsuitoefening van de non-routine werkzaamheden is gericht op dienst-

verlening aan de samenleving en doet dit vanuit centraal maatschappelijke waar-
den;

-   De autoriteit van beroepsbeoefenaar wordt door de samenleving (of afnemers)
erkend. Deze erkenning geeft aan de beroepsbeoefenaar een grote mate van
autonomie, een hoge beloning en status. Vaak wordt deze erkenning door de
samenleving in die mate gesanctioneerd dat het beroep wettelijk wordt
beschermd.28

27 zie o.a.: Mok (1973: 52 e.v.); Van der Krogt (1981: 39); Hoyle & Megarry (1980: 45) en Vd. Kraak (1999: 2)
28 Een sprekend voorbeeld is de Wet BIG (Wet Beroepen in de Gezondheidszorg), die een aantal paramedische beroepsgroepen via

wettelijke registratie beschermt.
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De kenmerkbenadering gaat er vanuit dat de beroepsbeoefenaar zelf de behoeften
van de afnemers bepaalt omdat er sprake is van een bepaalde beroepscultuur
waaraan alle leden zich conformeren en deze wordt ondersteund door een forme-

le beroepsvereniging. De beroepsvereniging heeft twee functies. Ten eerste het
bevorderen van de beroepsuitoefening door het niveau van kennis en kunde van
de leden te bevorderen en ten tweede het toezicht houden op de integriteit van
de leden met behulp van ethische codes die enerzijds de samenleving beschermen
tegen misbruik en anderzijds de samenleving dienen te overtuigen dat het belang
van de afnemer centraal staat.
Er is veel kritiek op de kenmerkbenadering. Johnson (1972: 24) stelt dat deze bena-
deringswijze normatief van karakter is, terwijl Mok ( 1973: 50) vindt dat de ken-
merkbenadering niet objectief is. Hij stelt dat men hierbij probeert aan te geven in
welke mate een bepaald beroep voldoet aan het door de beroepsgroep zelf
geconstrueerde type. Van der Krogt (1981: 39 e.v.) heeft de meeste kritiek. Kritiek

gericht op de kenmerken, de ideologie en de dynamiek.
Kritiek op de kenmerken: Van der Krogt geeft aan dat deze kenmerken niet in
een expliciet theoretisch kader kunnen worden geplaatst. Ook is de onderlinge
relatie tussen de afzonderlilke kenmerken niet gespecificeerd. Hij merkt op dat in
de literatuur niet is na te gaan in hoeverre het daarbii handelt om de individuele

beroepsbeoefenaar of de beroepsgroep. Rekening houdend met de geuite kritiek is
het niet opvallend dat in de literatuur grote verschillen worden gevonden in het
aantal kenmerken. Van de Krogt (1981: 39) verwijst hiervoor onder meer naar het
onderzoek van Millerson (1964: 5) die 21 auteurs vergelijkt en niet minder dan 23
verschillende kenmerken noemt, terwijl de meeste auteurs in hun onderzoek
slechts vier tot vijf kenmerken noemen.

Kritiek op de ideologie: De belangrijkste kritiek van Van der Krogt richt zich op de
in de literatuur gehanteerde eigen definities van beroepsgroepen die als weten-

schappelijke definities worden gehanteerd. Hij sluit zich aan bij Mok die de ken-
merkbenadering niet objectief noemt.

Kritiek op de dynamiek: De kritiek richt zich voornamelijk op het descriptieve
karakter van de kenmerkbenadering van professies. Als er sprake is van een profes-
sionaliseringsproces dan wordt steeds verwezen naar het verwerven van professio-
nele kenmerken en niet de processen die dit kunnen verklaren. Bovendien trekt
Van der Krogt de vaste stadia van het professionaliseringsproces in twijfel.

De functionalistische- of gemeenschapsbenadering:
Mok (1973: 52) noemt deze benaderingswijze de gemeenschapsbenadering; geba-

seerd op de gedachte dat beroepsgenoten een egalitaire structuur vormen die
voortkomt uit collegialiteit en de gezamenlijke beleving van waarden. Dietrich &
Roberts (1997: 23) hanteren de term functionalistische benadering omdat zij vinden
dat de attributen functioneel zijn ten opzichte van de samenleving. Zij stellen de
relatie tussen professies en samenleving als een simpele uitwisseling voor. De pro-
fessies leveren gespecialiseerde kennis en kunde en worden door de samenleving
als tegenprestatie beloond met autonomie, inkomen en status. Mok merkt hier-
over op dat hoe meer de beroepswaarden overeenkomen met de centrale waarden
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van de samenleving, hoe meer die samenleving autonomie aan de beroepsgroepen
toestaat zelf orde op zaken te stellen (1973: 52) en hij vraagt zich af waarom er bij
het gemeenschapsdenken binnen de beroepen geen oog is voor de verschillende
groepen in de beroepsgemeenschap (1973: 66). Dit laatste sluit aan bij de kritiek
van Van der Krogt (1981: 55 en 56) die stelt dat: 'er natuurlijk geen sprake hoeft te zijn
van dezelide behoeften (en waarden) bij alle partijen en dat er sprake zou zijn van ver-
meende overeenkomsten in de belangen van alle partijen.' Van der Krogt stelt verder
dat de functionalistische benaderingswijze te gemakkelijk de vorming van profes-
sies aanvaardt en het niet nodig heeft geacht deze oplossing te verklaren. Boven-
dien vindt hij dat er kritiek mag worden geleverd op de twee uitgangspunten, te
weten: de aanwezigheid van systeembehoeften bij alle partijen en de vermeende
overeenkomst in belangen tussen individuen, organisaties en maatschappij.29
Beide uitgangspunten staan tenslotte lijnrecht tegenover de actorbenadering van
Van der Krogt. Het is deze actorbenadering die juist uitgangspunt is van de diversi-
teit van belangen en de erkenning van systemen van de hand wijst. Ook hier ont-
staat 'de verleiding van de professionele ideologie'

De machtsbenadering:
Kern van deze benaderingswijze is de macht die een beroepsgroep ontleent aan
haar (georganiseerde) autonomie. Niet iedereen in de professieliteratuur hanteert
het begrip machoo en het is in Nederland vooral Van der Krogt (1981), in navolging

van Johnson (1972), die veel aandacht heeft gegeven aan de machtsbenadering.
Van der Krogt stelt dat professionele beroepen worden gekenmerkt door macht
en controle of beheersing als afgeleide van hun specifieke kennis, kunde en de zelf-
regulering voor toetreding. Controle over de eigen werkstructuur en macht over
andere groepen (zoals andere beroepen, diensten, etc.).
Ook bij deze benaderingswijze van het professiebegrip is een gedeelte van de kri-
tiek die bij de andere benaderingswijzen is geuit, van toepassing. De verschillende

omschrijvingen en duidingen in relatie tot het begrip macht maken het moeilijk om
het neutraal te noemen. Ook de meetbaarheid van macht, vooral in relatie tot de
autonomie van een beroepsgroep, is niet eenvoudig. Dat er echter bil de professies
sprake is van een zekere mate van macht (in relatie tot de samenleving of afne-

mers) is zonder twijfel. Dit geldt zeker bij professies waarbij de macht in het uiter-
ste geval door sancties van de overheid is gelegitimeerd tot - zo stellen Frijters &
Kock (2000)- monopolistische kartels.

29 Een voorbeeld van de opvattingen binnen de gemeenschaps- of fu nctionalistische benadering is de beroepsgroep van notarissen.
Een beroepsgroep waarbij sprake kan zijn van overeenkomstige belangen van individuen, organisaties en maatschappij.

30 Hughes (1959, 78 e.v.) spreekt over het verschil tussen licence and mandate, Freidson (ig88: 383) over the autonomy to influence or
exercise power over others. MacDonald (1995: 5) spreekt over dominance en johnson (1972: 43) noemt het begrip referentiemacht en

hij gaat er vanuit dat leden van een beroepsvereniging en daardoor leden van een dominante klasse of kaste hun beroepsdefinitie
aan de samenleving opleggen. Mok (1973: 61) heeft het niet over macht maar geeft weI aan dat de inteme benaderingswijze van

beroepsgemeen-schappen in de professietheorie onvoldoende is omdat er geen rekening wordt gehouden met de machtsrelaties
tussen professionals en afnemers.
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3.2.3  Analyse en samenvatting

Professie is een moeilijk in te kaderen begrip. De eerder besproken benaderings-
wijzen hebben alle hun nadelen. Ze leveren geen van allen een zuiver en neutraal

analyse-instrument, zijn soms normatief of niet objectief. Zo bestudeert de ken-

merkbenadering alleen de beroepsgroep op zichzelf zonder aandacht te geven aan
de omringende omgeving of de individuele leden van de beroepsgroep. De func-
tionalistische benadering schenkt alleen op macroniveau aandacht aan de functio-
nele relatie tussen beroepsgroep en samenleving. De machtsbenadering wordt
gekenmerkt door het plaatsen van de beroepsgroep in een krachtenveld op macro-
niveau en op individueel niveau, zowel in relatie tot de samenleving alsook tot
andere (beroeps)groepen.
De besproken benaderingswijzen leiden geen van allen tot heldere definidring van

beroepsgroepen, maar richten zich meer op de karakteristieken van eigenschap-
pen en van een g€institutionaliseerde vorm van beroepscontrole en geen van de
besproken benaderingswijzen levert op zichzelf een goed analyse-instrument. In
deze studie wordt daarom voor de analyse een combinatie gehanteerd van twee

benaderingswijzen: de kenmerkbenadering en de machtsbenadering. De kenmerk-

benadering die vanuit een descriptieve benadering van kenmerken de mate van

professionalisering beschrijft en de machtsbenadering die de (macht)relaties tus-
sen de beroepsgroep en de samenleving, afnemers en andere beroepsgroepen
bestudeert.

Blijft natuurlijk de vraag van Mok of er sprake kan zijn van een begrip professie of
dat de term beroep meer van toepassing is. En zoals ik eerder al stelde leidt het

gebruik van het begrip beroep - zeker bij de beschouwing van het interim-manage-
ment - minder tot verwarring dan het gebruik van het begrip professie. Een reden
temeer om in het vervolg interim-management een beroep en geen professie te
noemen.

3.3 Professionalisering

3.3.1  Professionalisering als collectief proces

Mok (1977: 221) geeft aan dat professionalisering het proces is dat leidt tot wording
tot een professie. Blijkbaar gaat het om een dynamisch proces met een begin- en

eindpunt. Voor veel professionele beroepsgroepen is het beginpunt nog weI te
duiden. Dit professionaliseringsproces start min of meer met de formele beroeps-
opleiding en gaandeweg deze opleiding eigent de opgeleide zich de kennis, kunde
(de body of knowledge and skills) en normen en waarden van de beroepsgroep toe.
Het is het individu die daarmee een eerste stap zet tot de toetreding tot de
beroepsgroep. Het eindpunt van het professionaliseringsproces is minder eendui-

dig. Bij de collectieve benadering wordt het eindpunt daar geplaatst waar de
beroepsgroep maatschappelijk haar erkenning of autonomie bereikt en de daaraan

gekoppelde voordelen als status, inkomen en zelfregulatie van de beroepsgroep.
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Vanuit die autonomie zal de beroepsgroep haar positie (continu) proberen te
handhaven of te verbeteren.
Voor de individuele leden van de beroepsgroep wordt het begin van het professio-
naliseringsproces evenzo gemarkeerd door het begin van de formele opleiding. Er
is echter geen sprake van een te markeren eindpunt in het proces. Weliswaar wor-
den de individuele leden op enig moment tot de beroepsgroep of tot de formele

beroepsvereniging toegelaten, maar daar houdt hun eigen professionalisering niet
op. Het proces van verwerven van kennis en kunde zal blijken een continuOm te

zijn; het gaat om een soort van education permanente. Het is niet alleen de samen-

leving die dat continuum oplegt want steeds vaker worden dergelijke ontwikkelin-

gen gestuurd en gestructureerd vanuit de beroepsgroep zelf.
Wat nu met de beroepsgroepen of professies die geen formele en gestructureerde
opleiding hebben of die verplicht stellen? Dienen zij deze opleiding in te richten
voordat er van een professie mag worden gesproken? Het zou onrecht doen aan de
segmentbenadering waarbij vanuit een beroepsgroep telkens weer nieuwe sub-

groepen ontstaan die na een wordingsproces een eigen professie ontwikkelen.
Was de huisarts er niet eerder dan de huisartsenopleiding en zeker eerder dan de

huisartsenspecialisatie?

Van der Krogt heeft een andere benadering dan Mok; zijn invalshoek richt zich

hoofdzakelijk op het collectieve aspect. In zijn definitie stelt Van der Krogt (1981:
94): 'Professionalisering is een proces waarbij leden van een beroepsgroep op collectieve
wijze, vooral gebruikmakend van kennismacht, trachten een collectieve machtspositie te

verwerven en/of te verdedigen,  met het doel de gebruikswaarde en ruilwaarde van  het
beroep te beheersen.' Slechts het collectief - lees: de macht van het aantal - kan

geprofessionaliseerd zijn. Het individuele lid van de beroepsgroep is daarin niet

onbelangrijk en indien het individuele gedrag niet tot collectief gedrag leidt, dan is
er volgens Van der Krogt geen sprake van professionalisering. In het verlengde
daarvan, zo is zijn betoog, is bij collectivisering sprake van strategisch gedrag met
een bepaald doel, namelijk het beheersen van de gebruiks- en ruilwaarde (1981.
95)· Het individuele lid van de beroepsgroep heeft, in de ogen van Van der Krogt,

een machtspositie als afgeleide van de collectieve machtspositie in de succesvolle
beheersing van de onzekerheden van de afnemers. (1981: 59 en 96). Kort samengevat
stelt Van der Krogt dat professionalisering als strategisch doel heeft de optimalisa-
tie van de collectieve gebruiks- en ruilwaarde. Met het collectief als som der (indi-
viduele) delen.

Mok gaat bil professionalisering uit van drie analyseniveaus, te weten (Mok, 1973
72 e.v.): het microniveau (gericht op het individu), het mesoniveau (gericht op de

beroepsgroep in haar onderlinge relaties) en het macroniveau (gericht op de
samenleving in relatie tot de beroepsgroep).
Mok (1973: 103) stelt dat het een noodzakelijke voorwaarde voor ges aagde professiona-

lisering is dat dit proces zich op de drie niveaus tegelijk voordoet en in onderlinge
samenhang. Van der Krogt heeft hier moeite mee omdat de relatie tussen de pro-
cessen op de drie niveaus niet wordt verhelderd. Hij komt tot andere analyse-
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niveaus namelijk de relaties en activiteiten op uitvoerend niveau en de relaties en acti-
viteiten die geen betrekking hebben op de daadwerkelijke beroepsuitoefening. Bij het
eerste denkt Van der Krogt aan de relaties met de afnemer en andere beroeps-
groepen en bij het tweede aan activiteiten en relaties in de voorwaardenscheppen-
de, de sturende of beleidsvormende sfeer. Kenmerkend, zo stelt Van der Krogt
voor professionalisering, is dat deze laatste activiteiten zijn overgedragen aan het
collectief van beroepsbeoefenaren. Kort samengevat onderscheidt Van der Krogt
(1981: 98) dus een uitvoerend (individueel) en sturend (collectief) niveau.
Dat professionalisering een proces is, wordt in de literatuur als een gegeven
beschouwd. Waar het begint en eindigt is op individueel en collectief niveau niet
eenduidig aan te geven. Dat beroepsgroepen streven naar handhaving of verbete-
ring van de maatschappelijke positie van de groep is evident. Het zou daarbij te
eenvoudig zijn te stellen dat de geprofessionaliseerde beroepsgroep, dankzij zelf-

regulerende mechanismen, een garantie zou zijn voor de individuele professionele
kennis en kunde van hun individuele leden. Deze garantie is relatief nog minder
waardevol als er geen formele (en verplichte) scholing aan het begin van het pro-
ces voorhanden is.

Mag worden verondersteld dat indien er sprake is van een proces daarbinnen ver-
schillende fasen zijn te herkennen? Wilensky (1964: 142 e.v.) onderscheidt binnen

het professionaliseringsproces een vaste volgorde van vijf fasen. In de eerste fase
wordt het een fulltime activiteit. Fase twee kenmerkt zich door iets van een oplei-

ding, die snel aansluiting zoekt bij de academische wereld. Het laatste leidt weer
tot hogere standaarden. Vervolgens een langere opleidingsduur, een duurdere

opleiding, waaraan deelnemers op jongere leeftijd met de opleiding beginnen. De
opleiding begint zich dan te ontwikkelen als de toegang tot het beroep.

In fase drie gaat het om de naamgeving van het vak31 . Het zijn vaak degenen die
het vak als eerste hebben gepromoot en die als eerste de opleiding volgen die
hiervoor het initiatief nemen. Deze naamgeving heeft volgens Wilensky vier gevol-
gen: er ontstaat er een definitievraagstuk en als gevolg daarvan een domeinvraag-
stuk. Ook ontstaat er binnen de uitoefening vaak een arbeidsdeling (de mindere
werkzaamheden worden gedelegeerd aan minderen: door de echte beoordeeld als
minder vakmatig). En ten derde brengt de definitie niet alleen onderlinge conflic-
ten, maar leidt ook tot conflicten met andere beroepen. Als laatste gevolg noemt
Wilensky dat er conflicten gaan ontstaan tussen de oude garde en de nieuwe, veelal

jonger opgeleiden.
Fase vier toont de politieke agitatie om het beroep erkend te krijgen, per wettelijke
maatregel of via titelbescherming. In de laatste fase komen er gedragsregels over
wie wei en wie niet tot de nieuwe beroepsgroep hoort, de interne concurrentie,
de bescherming van het publiek of klant en de uitbreiding van het servicepakket.
De fasering van Keller (1998: 11) toont sterke overeenkomsten met die van
Wilensky. Het verschil tussen Keller en Wilensky zit in de start en plaats van de

31 Hier komt het probleem om de hoek van de taalverschillen tussen de Angelsaksische literatuur en de Nederlandse vertaling. Profes-

sion wordt in het Nederlands zowel door vok als beroep vertaald.
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beroepsvereniging. Wilensky constateert tijdens zijn onderzoek dat een bepaalde
fase niet wordt bepaald door het oprichten van een beroepsvereniging. Vaak ziet
Wilensky de oprichting van een beroepsvereniging bij het begin van zijn derde

fase. Keller geeft de beroepsvereniging een veel grotere rol. De beroepsvereniging

(in samenhang met onderlinge sociale controle en de gedragsregels) heeft een stu-
rende invloed op de wijze waarop de cliant, bij kwalitatief bedenkelijke prestaties,
zijn recht kan halen. Ook heeft de beroepsvereniging invloed op de beheersing van
de onderlinge concurrentie.
De faseringen van Wilensky en Keller vertonen zowel de invalshoeken van de ken-
merk- als de continuumbenadering, waarbij sprake is van hierarchisering in vertica-
le zin. Abbott (1991: 355 e.v.) betwijfelt die hierarchie Wilensky.32 Het onderzoek
van Abbott komt echter niet tot een andere fasering; wei stelt hij vast dat de
oprichting van een beroepsorganisatie veel eerder in het proces plaats vindt.33
Dat beroepsgroepen - en subgroepen daarbinnen - gemotiveerd zijn zich tot een
professie te ontwikkelen is een sterke tendens van de laatste vijftig jaar. Behalve de

mystieke of symbolische uitstraling (die vaak statusvoordelen met zich meebren-

gen) is er de gelegitimeerde autonomie. Autonomie met betrekking tot de zelfre-

gulatie van de arbeidsactiviteiten (lees: wij kunnen zelf het beste bepalen wat goed
is voor de samenleving of onze afnemers), maar ook vaststelling van de belonings-
structuur. Wording tot professie of erkende professionele beroepsgroep lijkt, voor
zowel collectief als individu alleen maar voordelen met zich mee te brengen. Van
der Krogt noemt als belangrijkste motieven: inkomen, autonomie en prestige. Vol-

gens hem worden in de literatuur van de machtsbenadering deze motieven veelal

samengevat onder de noemer van eigenbelang
Vanuit de kenmerkbenadering wordt echter sterk de nadruk gelegd op altruistische
motieven als het dienen van de samenleving. Een tweede door Van der Krogt
genoemd motief is de behoefte tot zelfontplooiing. Voor veel individuen, zo stelt

hij, is de uitoefening van een beroep het belangrijkste middel om in (een deel van)
hun behoeften te voorzien. Die behoeften omschrijft hij als: dienstbaarheid, zelf-
ontplooiing en contraprestaties en hij vertaalt deze behoeftes naar de volgende
vier individuele belangen (Van de Krogt, 1981: 101 e.v.)

-  de gebruikswaarde: de waarde die de activiteiten (vrijwel altijd diensten) van
een beroepsbeoefenaar hebben voor de afnemers of de samenleving als geheel.
Hierbij gaat het, vanuit de perceptie van de afnemers om de behoefte aan de
diensten, het nut van het beroep en de afhankelijkheid van de afnemers;

-  de beroepsuitoefening: zoals zelf gewenst, zelfontplooiing en sociale contacten;
-  de medewerking: de medewerking van de afnemer bij de uitvoeringsactiviteiten

van de beroepsbeoefenaar;
-  de ruilwaarde: de contraprestaties als status, autonomie en financiale beloning

die de afnemers ter beschikking stellen.

32 Abbott constateert andere volgordes door te kijken naar verschillen in events (gebeurtenissen zelf) en occurences (hoe die gebeur-
tenissen optreden).

33 Het probleem hierbij is het niveau van onderzoek in de Verenigde Staten (lokaal, afzonderlijke staat en federale staat) en de ver-
schillen tussen deze onderzoeksniveaus, Abbott (1991: 379 e.v.)
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Voor het complexe geheel van het optimaal vervullen van de behoeften en belan-
gen van de beroepsgroep geeft Van der Krogt (1981: 101 e.v.) vijf mogelijke profes-

sionaliseringsstrategieen. Hij gebruikt deze strategieen bij bestudering van concre-
te professionaliseringsprocessen en vraagt zich bij deze concrete processen af
waarom ze wei of niet gebruikt zijn. Ik vraag me echter af of het denken in strate-

gieen niet relevanter is dan de beoordeling van het gebruik achteraf. De door Van
der Krogt genoemde strategieen zijn:
- strategie6n gericht op the body of knowledge and skills: niet alleen gericht op

het vergroten van kennis en kunde. Ook het (met behulp van het ontstane

domein) beheersen van de toetreding en de handhaving van beroepsopvattingen

zijn hier onderdeel van;
- strategie*n gericht op de gebruikswaarde: niet alleen gericht op de behoefte-

perceptie of de marketing van het beroep en daarmee de beinvloeding van
domeingrenzen (het laatste geldt voor domeinvergroting als -verkleining). Ook
de uitschakeling van externe concurrentie of het vergroten van de van onzeker-

heidsbeheersing zijn onderdelen van deze strategie;
- strategieiln gericht op de ruilwaarde: de contraprestaties staan bij deze strate-

gie centraal. Niet alleen de financidle beloning, maar ook de autonornie. Autono-

mie gericht op zowel de cli8ntkeuze als op de wijze waarop het beroep wordt

uitgeoefend. Van der Krogt merkt op dat men met behulp van deze strategie
ook de interne concurrentie tracht te beheersen door invloed uit te oefenen op
de beschikbare plekken waar de beroepsuitoefening plaatsvindt;

- strategieiin gericht op de collectieve machtspositie: het gaat hier om de col-
lectieve machtspositie (in de samenleving door het vergroten van de centraliteit
in het beleids- en besluitvormingsproces ), het aansluiten bilde dominante ideo-
logie of co8ptatie van machtselites (met soms verlies aan autonomie) en coali-

tievorming;
- strategie6n gericht op de collectivisering van de belangenbehartiging: deze

strategie richt zich sterk op de macht van het getal door de start van het proces
van collectivisering, het bewaren en vergroten van de eensgezindheid binnen de

beroepsgroep en het verhogen van de organisatiegraad.

3.3.2 Collectieve professionalisering en individuele actie

Collectieve professionalisering is d6 dominante invalshoek in sociologische stu-
dies: de collectivisering van de beroepsgroep en de strategiedn die (kunnen) wor-
den toegepast bij het handhaven of vergroten van autonomie, beloning, status of

prestige. Wat kunnen daarbinnen de acties van het individuele lid van de beroeps-
groep nog betekenen en welk(e) doel(en) streeft het individuele lid daarmee na.
Hoe kan het individu de professionalisering van het eigen beroep en de eigen
beroepsgroep bevorderen? Een drietal invalshoeken speelt hierbij een rol:
-  De individuele bijdrage aan het professionaliseringsproces van het collectief:

Behalve het individueel steunen van de initiatie bij de vorming van het collectief
en het ondersteunen (in brede zin) van dit collectief via (actief) lidmaatschap
van bijvoorbeeld de beroepsvereniging (in oprichting). De door de beroepsver-
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eniging of -groep gekozen professionaliseringsstrategie wordt daarmee onder-
schreven en in de uitvoeringsactiviteiten beleefd en uitgedragen. Met uitzonde-
ring van de democratische mogelijkheden van het individu binnen de besluitvor-
mingsprocessen van het collectief, heeft het individu de collectieve activiteiten
overgedragen aan het collectief. Echter zonder individuen geen collectief en
geen collectieve actie;

-  De uitstraling van het collectieve proces op het individu:
Naarmate de professionalisering van het collectief vordert of is gei nstitutionali-
seerd, worden de voordelen daarvan voor het individu steeds groter. Niet alleen
de autonomie van de beroepsgroep neemt toe, deze toename ondervindt ook
het individuele lid van de beroepsgroep in zijn uitvoeringsactiviteiten in relatie
tot de afnemer en de samenleving. Echter door deel uit te maken van de

beroepsgroep, onderwerpt het individuele lid zich aan de binnen de beroeps-
groep geldende normen, waarden en zelfregulering. De geaggregeerde voorde-
len van het lidmaatschap van de specifieke beroepsgemeenschap, zoals als hono-
rering, prestige en individuele autonomie zijn echter veel groter dan het mogelij-
ke nadeel van het lidmaatschap van de beroepsgroep;

-  Het effect van het individueel handelen op het eigen resultaat en het collec-
tief:
Waar het individuele lid weI direct zelf invloed op kan hebben, is de wijze van de
individuele beroepsuitoefening en het effect van dat handelen: effecten die het
resultaat van de eigen werkzaamheden verbeteren en als afgeleide daarvan het
collectief versterken. Kort gezegd: hoe beter de resultaten van de individuele
leden, hoe beter het collectief in staat is de samenleving of afnemers te dienen.
Het individu kan zijn eigen resultaat in positieve zin beYnvloeden door enerzilds
het vergroten van zijn eigen kennis en kunde en anderzijds door het kritisch toe-
passen van die kennis en kunde (bij het dagelijks handelen) te blijven reflecte-
ren. Hierop zal in hoofdstuk 4 nader op worden teruggekomen.

3.3.3  Analyse en samenvatting

Professionalisering is een proces waarbij een beroepsgroep of segment daarvan
streeft naar acceptatie of erkenning door de samenleving, andere beroepsgroepen
en afnemers. Het gaat daarbil om erkenning van de door hen zelf ontwikkelde
beroepsopvattingen als professie. Achtergrond voor het aangaan van een dergelijk
proces is de na te streven en te legitimeren autonomie ten opzichte van die groe-
pen in de samenleving en in het bijzonder hun afnemers. Het laatste brengt de
gernstitutionaliseerde professie voordelen bij de uitvoering van de beroepsactivi-
teiten: financi*le beloning, status en prestige.
De beroepsgroep heeft behoeften en belangen en zal bij realisatie daarvan onder
meer gebruik maken van een collectief professionaliseringsproces. Markering van
het proces in fasen, met een begin- en eindpunt, is niet eenduidig te geven.
Formele (en verplichte) scholing zou, bij analyse van professionaliseringprocessen,
als beginpunt kunnen worden gezien. Veel professies of beroepen hebben zich
ontwikkeld zonder dat zo'n scholing voorhanden was. Voorbeelden hiervan zijn
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organisatieadviseurs, psychotherapeuten, architecten, etc.

Sociologische studies naar beroepen richten zich vrijwel alleen op de collectieve

aspecten en individuele professionalisering wordt in deze studies beoordeeld op
haar bildrage aan het professionaliseringproces van de collectieve beroepsgroep.
Ofjuist andersom: welke invloed heeft de collectieve professionalisering van de
beroepsgroep op het reguleren of stimuleren van individuele professionaliserings-
acties?
Aan de individuele professionalisering - lees: de wording tot professional - wordt
in studies slechts geringe aandacht gegeven. Pas het laatste decennium komt hier-
voor meer aandacht. Hierop zal in het volgende hoofdstuk nader worden ingegaan.

3.4  Professies in de tijd

3.4.1 Het verleden

Kijken we naar de ontstaansgeschiedenis van klassieke professies als advocaten,
medici of een meer recente professie als accountants, dan valt op dat de ontwikke-

ling van die professies niet in alle landen gelijk is gegaan. Zo zijn in het Angelsaksi-
sche taalgebied professies vanuit de beroepsgroepen zelf ontstaan. Pas nadat er

sprake was van een beroepscollectief, er overeenstemming was bereikt over de

kenniscomponent van de beroepsgroep en de daaraan verplichte (universitaire)
opleiding en als laatste een eigen tuchtrecht, vond legitimering en bescherming

plaats door de overheid. Neil en Morgan (2000) noemen een dergelijke ontwikke-

ling: bottom-up. In Duitsland echter is de professionalisering van beroepsgroepen,
en dan in het bijzonder de legitimatie en bescherming, van meet af aan bepaald
door de overheid. Of zoals Neil en Morgan (2000) dat noemen: top-down. Uit-

gangspunt voor het ontstaan en de bescherming van (klassieke) professies was het
maatschappelijke vertrouwen dat aan deze beroepen werd gegeven. Tenslotte gaat
het om beroepen die zich bezighouden 'met een dienst aan de mensheid' (Mok,

1990:198). Of zoals Arts, Batenburg en Groenewegen (2001.7) het omschrijven:

'Klossieke professies hebben te maken met als urgent en vitaal beschouwde zaken zoals

gezondheidszorg en de rechtsbedeling die het welzijn van de cli nten direct raken (en
ruimer het goed functioneren van de samenleving).' Het maatschappelijk geschonken
vertrouwen is dus gebaseerd op de gedachte dat de leden van die beroepsgroepen
het goede met de maatschappij of hun clienten voorhebben. Bovendien moeten
die clienten en afnemers van hun diensten ook kunnen vertrouwen op die
beroepsbeoefenaren. Zij kunnen meestal de kwaliteit van de aan hun geleverde
dienst niet beoordelen. Dit vraagstuk wordt weI de asymmetrie van de informatie
genoemd. (Arts e.a., 2001.16 e.v.; Flap, 2001: 33)· Het gaat daarbij om zeer specialis-

tische en vaak wetenschappelijke kennis waarbij de afnemer de competentie van
de aanbieder niet kan beoordelen. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie tus-
sen vrager en aanbieder is daarvoor dus essentieel. (Lulofs, 1981 en 1983)·
Leden van de klassieke professies kennen tijdens de uitoefening van hun beroep
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een grote mate van individuele autonomie. Een autonomie die verder reikt dan de

uitvoering van het werk zelf. Ook de organisatievorm waarin zij vaak werken, in
Nederland veelal de maatschapvorm, leidt tot een grote mate van economische
autonomie. Er is dan ook een grote overeenkomst tussen de leden van de klassieke

professies en de zogenaamde vrije beroepsbeoefenaren (Arts e.a.,2001.8). En omdat
alleen hun beroepsgenoten hun competenties kunnen en mogen beoordelen,
dient er binnen een maatschap ook sprake te zijn van onderling vertrouwen. Het is

gebaseerd op het principe van samenwerking met gelijken (peers). Een fout van
66n partner in een maatschap kan leiden tot financiele schade of naamschade voor
de andere partner(s). Ook het onderlinge vertrouwen binnen een maatschap dient
dus groot te zijn (Arts e.a., 2001: 8).
In het verleden kenmerkten de professies zich door zowel een groot maatschappe-
lijk vertrouwen als een groot onderling vertrouwen in de organisatievormen waar-
binnen de individuele leden werkzaam zijn. Gaandeweg zijn de klassieke professies
(in Nederland) door de overheid van een wettelijk beschermend kader voorzien en

hebben zij zelf gezorgd voor een wettelijke marktafbakening en een door de pro-
fessies zelf te reglementeren toetreding.

3.4.2 Het heden

De laatste decennia zijn bij de klassieke professies opmerkelijke veranderingen
opgetreden. Invloeden door commercialisering, concurrentie, internationalisering
en concentratie bij advocaten, notarissen of accountants, laten zien dat de omvang
van hun werkorganisaties sterk is toegenomen (Watson: 335 e.v.; Arts e.a., 2001: 13
e.v.). De oude maatschapvorm lijkt terrein te verliezen en te worden vervangen
door vennootschappelijke structuren gepaard gaande met sterkere marktwerking
en toenemend winststreven34. Bovendien leidt de schaalvergroting (massificatie)
bij advocaten, notarissen en accountants tot een toenemende hiErarchie en andere
bureauprocessen en dus tot een toenemende bureaucratisering35. De professione-

le autonomie, in het verleden veelal gekoppeld aan zelfstandig ondernemerschap,
heeft de laatste decennia een verschuiving meegemaakt naar professionele auto-
nomie in een loondienst verhouding. En het is de vraag in hoeverre loondienst
invloed heeft op die professionele autonomie.
Ook binnen de professie van de medici deden en doen zich grote veranderingen
voor. In de ziekenhuizen bestaat de tendens de specialisten in loondienst te nemen

en in clusterorganisaties te laten werken waardoor hun klassieke maatschapvorm
komt te vervallen36. Anderzijds nemen de zorgverzekeraars een steeds dwingen-

der positie in met betrekking tot wat de medici weI en niet en wanneer mogen.

34 Invloeden van toenemende marktwerking en winststreven kunnen onder andere worden herkend aan hun uitwassen. Het ENRON-

schandaal in de USA bij de accountants en de huidige problemen met sommige notariskantoren in Nederland, ziin daarvan veel-

zeggende voordelen.

35 Watson (1995: 247 e.v.) noemt in dit verband de bureaucratiseringsparadox en doelt hierbil op de mogelijke tegenstellingen tussen

de doeistellingen van een bureaucratische organisatie en de individuele doelstellingen van de medewerkers. Naarmate de organi-
satievorm van leden van een professie meer bureaucratisch zal worden, zullen structuren, regels en controlemechanismen toene-
men.

36 De medisch specialisten hebben geprobeerd het verdwijnen van de maatschapvorm te compenseren door het oprichten van coa-
peratieve verenigingen. De fiscus heeft dat in Nederland niet goedgekeurd en daarmee is die optie vervallen.
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Daarnaast worden de invloed en de bevoegdheden van het management van zie-
kenhuizen steeds groter en dit heeft gevolgen voor de dagelijkse inhoud van het
werk en de bevoegdheden van de artsen in die ziekenhuizen (Groenewegen en
Van Lindert, 2001: 119). Ook bijdeze professie zien we dus de invloeden van schaal-

vergroting, organisatieverandering, marktwerking door zorgverzekeraars, hierar-

chisering en bureaucratisering.
Een van de gevolgen van deze ontwikkelingen is dat de maatschappil of individuele
cliant het verschil tussen de op het maatschappelijke belong georienteerde profession-
al en de op winst gerichte zakenlieden minder kan maken (Arts e.a., 2001: 13). In de
USA heeft dat ondertussen geleid tot een vertrouwenscrisis tussen patianten en
medici (Groenewegen en Van Lindert, 2001: 123).
De overgang van een industri8le naar een postindustridle samenleving37 heeft weI
invloed maar geen beslissende invloed op de professies gehad. Verwacht werd dat
de postindustriale samenleving zou leiden tot de door Wilemsky (1964) voorspel-

de professionalization of everyone, dat wil zeggen dat vele beroepsgroepen zich zou-
den willen gaan ontwikkelen en organiseren tot professies. Die voorspelling is ech-
ter niet uitgekomen (Aarts e.a., 2001: 15)·
Samenvattend leiden deze ontwikkelingen tot de conclusie dat binnen de klassieke
professies sprake is van wijziging in de beroepsethiek38 en een toenemende mate
van de-professionalisering  (Flap, 2001: 32) of proletarisering39 (Watson, 1995: 207;
Arts e.a., 2001: 15 e.v.) van professies. Desondanks bepalen de professies de mate
van abstracte kennis of competenties - om tot de betreffende professie toe te
mogen treden - nog steeds zelf en zijn toetreding en uitsluiting daarmee nog
steeds wettelijk verankerd.
Het door de maatschappil gegeven vertrouwen lijkt af te kalven door marktwer-

king en winststreven. Maar hoe zit dat dan met het onderlinge vertrouwen? Door

het opkomen van loondienst is de kans op financiele- of naamschade afgenomen
en is de mate van onderling vertrouwen binnen de oude maatschapvorm van min-
der of geen belang meer. Peer review heeft daarmee slechts een consulterende ach-
tergrond en minder een monitorfunctie naar de collega's toe. Het belang van het
onderlinge vertrouwen is dus ook afgenomen.40

Een andere ontwikkeling die grote invloed heeft op professies is de toenemende
aandacht en regelgeving van de Europese Unie (EU). De verschuiving van nationale
naar Europese mededingingswetgeving heeft als eerste gevolg dat vrije beroepsbe-
oefenaren nu worden gezien als ondernemingen en de beroepsorganisaties als
brancheorganisaties van bedrijven41. Ook worden afspraken binnen beroepsgroe-

37 Hiermee wordt een samenleving bedoeld die niet enkel is gefundeerd op grond, kapitaal of arbeid als de bepalende productiefacto-
ren, maar een samenleving waarin kennis, informatie en dienstverlening de belangrilkste productiefactoren zijn.

38 Flap (2001: 44) heeft het hierbij over een verschuiving van beroepsethiek naar bedrijfsethiek.
39 Dit wil zeggen dat door organisatorische en technologische ontwikkelingen er sprake zou zijn van 'routinisering' van werkzaamhe-

den en opkomende vormen van loondienst. Als gevolg van deze hi6rarchisering zouden leden van professies minder autonomie bii
de uitvoering van hun werkzaamheden krijgen

4° Overigens wijst Lazega (2000) op vormen van monitoring van peers binnen Amerikaanse advocaten praktijken waarbij het vooma-

melilk gaat om de cost of control  van de medewerkers zo laag mogelijk te houden.
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pen deels gezien als kartelafspraken42 en worden (in sommige landen van de EU)
concurrentiebeperkende regels van professionele organisaties verboden
(Batenburg en Groenewegen, 2001 126). Naast de leden van de professies en hun
clienten is nu ook de antikartel- of mededingingsautoriteit een bepalende partij
geworden. Batenburg en Groenewegen (2001: 127) merken daarover het volgende

op: 'deze nieuwe partij heeft weinig of geen boodschap aan gevestigde belangen'Bin-
nen de EU is de leidende gedachte dat de afnemers nu te weinig inzicht kunnen
krijgen in het dienstenpakket en de prijsstelling en dat er geen vrije keuze is tussen
de producerende professies of hun individuele leden. Een andere zorg is dat sterke

zelfregulering door de professies leidt tot weinig concurrentie en een gering inno-
vatief vermogen. Aan de andere kant worden de strenge opleidings- en toetatings-
eisen bij professies weer onderkend als een kwaliteitsaspect.
Gezien de nog vrij recente bemoeienis van de EU en de mededingingsautoriteiten
in de aangesloten landen, is het de vraag waarheen deze bemoeienis in de toe-
komst zal leiden. Duidelijk is weI dat professies hun beroepsinterne regelingen die-
nen aan te passen en dat dit vooral zal gelden voor die professies waar een hoge
mate van concentratie is opgetreden, zoals de advocaten en accountants
(Batenburg en Groenewegen, 2001: 148 en 149)·

3.4.3  Analyse en conclusies

De basis voor het ontstaan en de ontwikkeling van de (klassieke) professies vorm-
de het maatschappelijk vertrouwen en binnen de organisatievormen het kwali-
teitsborgende (interne) vertrouwen. Veranderende organisatievormen, het toene-
mende winststreven en de toename van loondienst hebben ertoe geleid dat het

maatschappelijke vertrouwen is afgenomen. Het terreinverlies van de maatschap-
vorm en het in toenemende mate georganiseerd zijn van deze beroepen in werkor-

ganisaties, zorgt dat het onderling vertrouwen minder belangrijk wordt. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de EU en vervolgens ook de nationale mededingings-
autoriteiten, de beroepsorganisaties van professies en hun individuele leden voor-

namelijk zijn gaan beschouwen als respectievelijk brancheorganisaties en onderne-
mingen. De kartel en monopolistische interne beroepsregels zullen in de komende

jaren op velerlei fronten worden aangepast en het is de vraag of van de klassieke

professies meer zal overblijven dan enkel het behartigen van de ledenbelangen en
de door Mok en anderen geconstateerde symboliek.

Beschouwen we interim-management in het licht van het voorgaande, dan mag
worden geconcludeerd dat bij deze beroepsgroep niet van een professie in de klas-
sieke zin mag worden gesproken. Het maatschappelijke vertrouwen, ook gezien de
relatief korte ontstaansgeschiedenis, ontbreekt en er is geen sprake van - op for-
mele educatie - gebaseerde toelating. Met andere woorden: spreken we over inte-

rim-management, dan gaat het om een beroepsgroep.

41 Dit geldt voor alle landen van de EU met uitzondering van Engeland.

42 Hierbil valt te denken aan afspraken over toetreding, het monopolistische recht tot het vertenen van bepaalde diensten of afspra-
ken over het handelen in het economisch verkeer.
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Hoofdstuk 4
Professie, professionalisering
en het individu

4.1 Inleiding

Het door Mok en Wilensky geschetste model van professionalisering, dat wil zeg-
gen beroepsvorming met als eindresultaat de wording tot een volwaardige profes-
sie, is in het postindustriele tijdperk voor een analyse van de ontwikkeling van

beroepsgroepen niet altijd een adequaat hulpmiddel. Welke benaderingswijze
voor de analyse ook wordt gekozen, slechts enkele beroepsgroepen voldoen nog
aan het klassieke model.43 Veel beroepsgroepen die zichzelf weI als professie zien,
of in de toekomst willen zien, zullen nooit aan het klassieke professionaliserings-
model kunnen voldoen. De basis voor dit model, het maatschappelijke vertrou-
wen, heeft veelal plaatsgemaakt voor het winststreven, en het klassieke professio-
naliseringsmodel lijkt daarmee als zinvol analyse-instrument zijn tijd te hebben
gehad. Een tweede bezwaar tegen het klassieke model is dat het zich te eenduidig

richt op de beroepsgroep als geheel: de zogenaamde collectieve professionalisering.
Dit model en de daarbij gehanteerde benaderingswijzen geven soms nog wei indi-
caties voor de beroepsgroep als geheel, maar laten de individuele beroepsbeoefe-
naar buiten beschouwing. Wording tot professie en dus tot een autonome en
maatschappelilk gelegitimeerde beroepsgroep leidt meestal wei tot maatschappe-
lijk geaccepteerde interne tucht- en arbitrageregels44 en tot beroepsverenigingen
met soms strenge toelatingseisen op basis van opleiding en/of ervaring45. Het lid-

maatschap van de beroepsvereniging is daarmee nog geen garantie voor de kwali-
teit van het individuele lid. En juist de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefe-
naar staat de laatste jaren flink in de belangstelling. Het klassieke model kan dus
ook geen hulpmiddel zijn bij de analyse op individueel niveau.46

43 In de huidige tijd kunnen slechts de medici, notarissen, accountants en advocaten nog als een professie worden gezien. De oude

professies als officieren en dominees lijken deels hun maatschappelijke status als professie te hebben verloren. Professies als advo-
caten, accountants, notarissen en medici lijken hun autonomie te verliezen. Nieuwe professies lijken er - als het klassieke model
als uitgangspunt wordt genomen - niet meer te ontstaan.

44 financiele schandalen in 2002 bij de energie gigant ENRON (USA) en in 2003 bij AHOLD (NL) hebben bijvoorbeeld voor een zeer

geaccepteerde beroepsgroep als die van de accountants, wereldwijd grote consequenties. De eigen strenge interne regels van de
beroepsgroep stonden direct onder sterke druk en de autonomie van de beroepsgroep kwam wereldwijd onder sterke maatschap-
pelijke druk. Gedurende decennia opgebouwd maatschappelilk vertrouwen in de eigen autonomie van de beroepsgroep, was in
enkele weken verdwenen. In Nederland werd dit proces nog versterkt door de wijze van taakuitoefening door een accountantsbu-

reau bij het onderzoek in de bonnetjesaEaire van voormalig burgemeester Peper.
45 84 sommige beroepsgroepen, wordt toelating tot volledig lid van de beroepsvereniging, slechts bepaald door het met succes door-

lopen van de opleiding (bijvoorbeeld de accountants). Bij andere beroepsgroepen dient er ook nog ervaring te worden opgedaan
(bijvoorbeeld de advocaten). Pas als men volleerd is, kan men volwaardig lid worden van de beroepsvereniging.

46 Los van de bovengenoemde bezwaren, is er nog een extra aspect dat speelt bij de beschouwing van individuele professionalisering.
Het zijn Mintzberg (1980) en Mok (1977) die beiden stellen dat management niet als profession respectievelijk professie mag worden
beschouwd, maar weI als beroep. Mintzberg baseert zich hiervoor op de stelling dat management bestaat uit een common set of

roles and programs en meestal gebaseerd op knowledges of the same department of learning and science (1980:  biz. 186  e.v.). Hij geeft
daarmee aan dat managers veelal specialisten zijn op 66n terrein (1980: biz. 99)
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We komen daarmee aan de tweede betekenis van professionalisering: de ontwik-
keling van de individuele beroepsbeoefenaar en de relatie tussen zijn ontwikkeling

en de uitoefening van het beroep. Overigens zal de individuele ontwikkeling of
professionalisering behalve op het individu ook invloed hebben op de ontwikke-

ling van de beroepsgroep. In dit hoofdstuk staat echter alleen de individuele pro-
fessionalisering centraal.
Veel beroepsgroepen worstelen met de individuele ontwikkeling en professionali-
sering. In tegenstelling tot de collectieve professionalisering is er naar de individu-
ele professionalisering weinig tot geen onderzoek gedaan. Daarbij gaat het klassie-

ke professionaliseringsmodel er ondermeer van uit dat beroepsgroepen directe
invloed hebben op de opleidingen tot die beroepen. Vooral Wilensky besteedde
hier uitgebreid aandacht aan. In zijn fasemodel (1964: 142 e.v.) laat hij zien dat de
eerste generatie beroepsbeoefenaren de eerste aanzet geeft tot opleidingen. In
een latere fase worden deze opleidingen, soms in samenwerking met bestaande

opleidingsinstellingen geinstitutionaliseerd. Vervolgens kan men slechts lid wor-
den van de beroepsgemeenschap of beroepsvereniging als men die bepaalde
opleiding heeft gevolgd. Hoe zit het dan met de individuele ontwikkeling bij
beroepen als er (nog) geen geinstitutionaliseerde opleiding bestaat? En welke cri-
teria moeten dan een rol spelen bij bijvoorbeeld toelating tot de beroepsgroep of

beroepsgemeenschap?

Dit hoofdstuk richt zich op de individuele ontwikkeling en de individuele profes-
sionalisering. Allereerst zal aandacht worden besteed aan de semantiek rond

begrippen als professionalisering in individuele context, de professional, professioneel
en professionaliteit. Resultaat van deze semantische analyse is het definieren van de
beschouwde begrippen. Vervolgens wordt gekeken hoe een professional en waar-
om een professional leert.

4.2  Professionalisering, de professional en professioneel

4.2.1 Professionalisering

Er wordt in het laatste decennium steeds vaker gerefereerd aan professionalisering
Beroepsgroepen als bijvoorbeeld docenten, maatschappelijk werkers, politieagen-
ten, brandweerlieden en vakbondsmedewerkers willen of moeten allemaal profes-
sionaliseren. Wat daarmee wordt bedoeld, wordt zelden aangegeven. Worden met
deze wensen en eisen soms de ontwikkeling van klassieke professies bedoeld? Het
lijkt niet voor de hand te liggen. Ook is het bij al die uitspraken over het professio-
naliseren van beroepsgroepen, niet duidelijk of de uitspraken zich richten op de
beroepsgroep als collectief of dat de uitspraken zich richten op de professionalise-
ring van het individu.47 Onduidelijkheid alom.

47 Zo hadden de onderwijmkbonden ten tijde van de arbeidsonrust onder leerkrachten in 2000 onder meer de eis dat er in de naas-
te toekomst door de werkgevers veel meer aandacht (lees: geld, WB) moest komen voor de professionalisering van deze leer-

krachten. Hierbilwerd niet ingegaan hoe deze aandacht zou moeten worden gegeven.
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Als er met het begrip professionaliseren wordt gedoeld op de collectieve beroeps-
groep en met het begrip professionalisering het nastreven van de status van de klas-
sieke professie als doelstelling, dan zijn er nog drie verwarrende aspecten. Ten eer-
ste wordt soms onderkend dat de professionalisering van de collectieve beroeps-
groep tot een mogelijke professie, een niet te realiseren eindsituatie omvat en dat
mogelijk (in de toekomst) alleen sprake zal zijn van een semi- of paraprofessionele
status van de beroepsgroep (Maas, 2004: 9). Het streven is er dus wei, terwijl men
beseft dat het uiteindelijke doel, de professie in de klassieke zin, niet haalbaar is

(Rubenstein, 1980: 112; Zeilstra, 1994: 105).48
Een tweede aspect is de impliciete gedachte dat het bereiken van de status van

professie een eindresultaat is, waarna het professionaliseringsproces zal eindi-
gen.49 Het laatste aspect betreft de amorfe relatie tussen het collectief en het indi-
vidu. Het individu sluit zich aan bij de beroepsgroep via een (categorale) beroeps-
vereniging of bij een organisatie voor belangenbehartiging als bijvoorbeeld een

categorale vakorganisatie en delegeert formeel de sturing van die organisatie aan
een bestuur of ander gekozen kader. Het bestuur stelt beleid voor en voert dit uit,
na goedkeuring van de meerderheid van de leden. Het begrip meerderheid is rela-

tief van aard doordat in verenigingsland slechts een beperkt aantal leden actief en
betrokken is. De afstand tussen het individuele lid en het beleidsstreven van de

beroepsorganisatie is over het algemeen groot en het internaliseren van het beleid
door het individu klein. Het individu identificeert zich wei met de beroepsgroep en
haar organisatie en baseert een gedeelte van zijn eigen beroepsidentiteit op het
lidmaatschap van deze beroepsorganisatie. Maar er is over het algemeen een grote
afstand tussen zijn dagelilks handelen en het beleid van het collectief. (Tack en
Beusmans, 2001: 63 e.v; Zeilstra, 1994: 105)· Bovendien moet er ook rekening mee
worden gehouden dat niet altijd alle beroepsbeoefenaren lid zijn van hun beroeps-
organisatie.50
Afrondend stel ik dat bij het wijdverbreide en populaire gebruik van het begrip
professionalisering in het algemeen taalgebruik, niet wordt gedoeld op het behalen
van de status van professie in de klassieke zin.

Op welke andere betekenis(sen) zou men dan kunnen doelen met, de blijkbaar zo
gewenste professionalisering?
Slechts binnen enkele maatschappelijke sectoren is inhoudelijk (uitgebreid) onder-
zoeks' gedaan naar professionalisering en professionaliseringsprocessen en wordt
beleid daarop geant. Voorbeelden van deze sectoren zijn de sportwereld, het
onderwijs en de gezondheidszorg.

48 Janssen, Sonnaville & Vander Vliert (1992: 161) spreken in relatie tot het organisatieadviesvak zelfs over: 'een gesegmenteerde profes-

ste

49 Zo spreken Van Ginneken e.a. (1992: 11) over: 'Het eindpunt van professionaliseren wordt nooit bereikt.' En merken zij verder op dat:
'iemand die niet met professionaliseren bezig is, geen professional is'.
Rubinstein (1980: 104) heeft het bij organisatieadviseurs over: 'het beroep is in redelijke mate geprofessionaliseerd'.

50 Voorbeelden hiervoor zijn het geringe aantal interim-managers dat lid is van de ORM of organisatieadviseurs dat lid is van de OOA.

51 Zie hiervoor bijvoorbeeld: Arts, Batenburg en Groenewegen (2001).
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Zo wordt binnen de sportwereld in toenemende mate aandacht gegeven aan pro-

fessionalisering en professionaliseringsprocessen. De drie kernthema's daarbij
zijn:52
- kwaliteit taakuitoefening: Professionalisering impliceert dat de kwaliteit van de

uitoefening van taken toeneemt;
- betaalde arbeid: Van professionalisering is sprake wanneer bepaalde werkzaam-

heden tegen betaling worden uitgevoerd;

-  beroepsvorming: Door professionalisering ontstaan nieuwe beroepen, waarvoor

opleidingen worden ingesteld en beroepsorganisaties worden opgericht waarin
min of meer vaste gedragspatronen gaan gelden.

De drie genoemde thema's worden daarbij respectievelijk gerelateerd als: doel,
middel en randvoorwaarde. Het doel van professionalisering is de verhoging van
de kwaliteit van de sport. Het middel dat daarbij wordt ingezet is betaalde arbeid
in de vorm van betaalde coaches, staffunctionarissen, etc. Voor het slagen van het
beleid is het van belang de randvoorwaarde - de beroepsvorming - te bevorde-
ren.53 Het is duidelijk waar de NOC/NSF naar toe wil: de kwaliteit van de sportbe-
oefening dient te worden verhoogd door professionalisering. Professionalisering
impliceert volgens het NOC/NSF een kwaliteitsslag.

Hoe zit het met de professionalisering bij het onderwijs? Kwakman besteedt in
haar dissertatie veel aandacht aan dit onderwerp. Zij stelt: 'Het gaat immers om het
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs' (1999: 51). Professionalisering van het
lerarenberoep heeft voor haar een tweetal betekenissen. Ten eerste de beroeps-
vorming van de docenten en ten tweede professionalisering als professionele ont-
wikkeling. Ook zil brengt een scheiding aan tussen de beroepsvorming van de (col-

lectieve) beroepsgroep en de ontwikkeling van het individu daarbinnen. Het stre-
ven naar kwaliteitsverbetering noemt zij de dynamische betekenis van professiona-
lisering en splitst die betekenis in twee verschillende actieniveaus (1999: 29), te
weten het bilhouden van expertise in het vak door de individuele professional zelf
(en vanuit de eigen verantwoordelijkheid), en ten tweede het streven van elke

beroepsgroep (ongeacht de professionaliseringsgraad) naar continue verbetering
van de kwaliteit van het werk. Opmerkelijk is de splitsing die Kwakman aanbrengt
in enerzijds expertiseverhoging door het individu en kwaliteitsverbetering door
acties van het collectief. Beide zijn continue processen die nooit een eindfase zul-
len bereiken. Anders gezegd: leren en bijleren zullen voor de docenten nooit
ophouden. Deze continuiteit in het leren van de docent, deze dynamiek is volgens
Kwakman het kenmerk van professionaliseringsprocessen.
Ik deel de mening van Kwakman en Maas (2000: 8) dat professionalisering primair

52 Het NOC/NSF (1998: 8 e.v.) neemt hierbij als vertrekpunt de publicaties van Mok (1973) en Wilensky (1964)
53 Het probleem bij deze benadering is het impliceren van een kwaliteitsverschil tussen de betaalde en niet-betaalde krachten.

Beroepskrachten hebben blijkbaar bekwaamheden die de vrijwilligers niet zouden hebben, (NOC/NSF, 1998: 11) Aansluitend
wordt bil deze kwalificatie een onderscheid gemaakt tussen een betaalde kracht (een vrijwilliger kan soms ook betaald worden) en
een professional door aan te geven dat het niet gaat om het niveau van kwalificatie dan wei om de standaardisatie van deskundig-
heid (NOC/NSF, lg98: 12).
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gericht is op kwaliteitsverbetering .54 Zowel op collectief als individueel niveau
vindt deze professionalisering plaats door een continu proces van leren en bijleren
met als doel het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de eigen beroepsuit-
oefenin&55
Ook in de gezondheidszorg wordt steeds meer aandacht besteed aan het begrip
professionaliseren. Deze aandacht is gespreid over de gehele zorgsector en niet
enkel meer alleen op de artsen. Hutschemaekers (2001: 239, e.v.) merkt daarover

op: 'De gezondheidszorg professionaliseert met rappe pas en op vele manieren.' Hij ziet
hiervoor een aantal oorzaken. Behalve een stijging van het aantal formatieplaatsen
in de totale zorg van 367.000 in 1987 naar 661.000 in 2000, constateert hij ook een
duidelijke uitbreiding van het domein van de professionele zorg en een sterke uit-
breiding van het aantal beroepen in de gezondheidszorg als gevolg van de Wet
BIG. Als laatste vindt hij dat er sprake is van toenemende professionalisering via de

professionals: er is veel ganvesteerd in uitbreiding van kennis en deskundigheid, er
zijn duidelijker kwaliteitseisen gekomen en opleidingen zijn verbeterd, etc. Profes-
sionalisering dus op alle fronten. 56 Doelstelling van deze professionalisering is,

volgens Hutschemaekers, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Opmerkelijk
daarbij is dat hij niet refereert aan een continuiteit met betrekking tot die profes-
sionalisering.57

Samenvattend mag uit het voorgaande worden afgeleid dat individueel professio-
naliseren gekenmerkt wordt door het streven naar kwaliteitsverbetering van de
individuele beroepsbeoefenaar (bij de uitoefening van zijn beroep) en als gevolg
daarvan ook de verhoging van de kwaliteit van de beroepsgroep. Dit streven is een
continu en nooit eindigend dynamisch proces dat ook geldt voor groepen beroeps-
beoefenaren die vallen binnen categorieen werkers die een professie bezitten of
nastreven dan weI een para- of semi-professionele status hebben of nastreven.
Daarmee is echter de door veel beroepsgroepen vaak geuite wens tot professiona-

liseren, nog niet verklaard!

4.2.2. De professional

Wordt het veelvuldige gebruik van het begrip professionalisering misschien gezien
als het streven naar de status van professional? Maas (2001: 12) stelt in het kader
van het streven naar deze status dat de titel professional een soort heiligheid uit-

54 Maas (2004: 8) spreekt onder verwijzing naar Mok, over: 'de kwaliteit van de w'jze van uitvoeren van werkzaamheden'.
55 Over het continue karakter van professionaliseren merkt Maas in zijn boek op dat: 'professionaliseren continue aandocht vraagt'

(2004: 11), terwijl hij in de toelichting bij de boekpresentatie sprak over 'individuele professionalisering een lange tgd zal duren' (boek-
presentatie te Rotterdam, 14 april 2004). Maas lijkt daarmee niet eenduidig overtuigd te zijn dat de individuele professionalisering
een oneindig proces betekent.

56 Overigens noemt De Swaan (1979) nog een andere vorm van professionalisering in de gezondheidszorg, nl.: proto-
professionolisering. Hierrnee omschrijft hij de toenemende kennis van patienten met betrekking tot hun eigen ziekte en de daarbij
horende behandelmethode.

57 Het ontbreken van het continue aspect van professionalisering is ook terug te vinden in de definiering van begrippen door de Raad
van de Volksgezondheid. In hun notitie (2000: 11) wordt professionaliseren gezien als: 'het streven van een beroepsorganisatie en indi-
viduele beroepsbeoefenaren naor verdere (kennis)ontwikkeling'. Blijkbaar houdt de professionalisering op als er voldoende mate van
kennis bij het individu aanwezig is.
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straalt, wettelijk niet is beschermd en dat er nogal wat branches zijn die hun des-
kundigheid willen onderscheiden van andere beroepsgroepen en zich daarom met
dit aureool tooien.58 Baart (1996: 113) stelt echter dat de professional en zijn pro-
fessionaliteit de tegenstelling aangeeft ten opzichte van amateurisme en vrijwilli-
gerswerk.59 Twee totaal verschillende opvattingen met betrekking tot hetzelfde

begrip: statusorientatie door mystificatie enerzijds en deskundigheid en/of inko-
mensvorming anderzijds.
Globaal mag worden gesteld dat tot op heden het gebruik van het begrip profes-
sional historisch gezien drie toepassingen heeft gekend. Zo deed het gebruik van
het begrip professional zijn intrede in Nederland begin jaren vijftig met als eerste
de toepassing binnen de sportwereld. Het was de overgang van sport als vrijetijds-
besteding naar sport als betaald beroep. In sommige sporten, in het bijzonder voet-
bal, kwamen er deelnemers die van hun sportuitoefening hun beroep konden

maken, hier voltijds mee bezig waren, en hun (primaire) inkomen via deze sport-
uitoefening genereerden. Dit zegt meer over de tijdsbesteding of primaire bron
van inkomen dan dat het aan beroepsuitoefening gekoppeld werd. Werd het deel-
nemen aan sportuitoefening, voordat de beoefenaar financieel kon bestaan van

zijn sport, gezien als vrijetijdsbesteding, met de komst van de betaalde sporter
ontstond een tweede categorie van deelnemers. De beroepssporter werd een pro-
fessional of prof. Tot op heden is dit de betekenis die het woordenboek van Van
Dale aan het begrip professional geeft (Van Dale, 1995: 2383)·
Een tweede gebruik van het begrip professional vindt zijn oorsprong in het Angel-
saksische taalgebied.60 Deze (Angelsaksische) professional is wat wil meestal
bedoelen met een vrije of zelfstandige beroepsbeoefenaar. Het gaat hierbij om
beroepsgroepen waarbij de beoefenaren zelfstandig gevestigd zijn en voor eigen
risico en rekening hun beroep uitoefenen. Voorbeelden hiervan ziln medici, para-
medici, advocaten, adviseurs en notarissen, enz.61 Het uitoefenen van hun beroep
wordt gekenmerkt door grote autonomie en hoewel ze vaak met beroepsgenoten
in georganiseerd verband samenwerken, is ieder van hen aanspreekbaar op het
eigen autonoom functioneren. Dat deze beroepsgenoten, net als de betaalde

beroepssporter, veelal voltijds in het beroep actief zijn en daarmee het primaire
inkomen verwerven, wordt als vanzelfsprekend geacht. Het verschil tussen de
twee te onderscheiden groepen professionals - de beroepssporter en de zelfstan-

dige beroepsbeoefenaar - zit in de mate van autonomie die de professional heeft
of moet hebben bij de uitoefening van zijn beroep.62

58 Giesbers en Bergen (1992: 9 en 10) ) zeggen hierover: 'Professionaliseren is begerensmardig want de professional bepaalt zelf wat het

beroep/professie is. Professionaliseren en professionaliteit hebben dan ook een symbolische en evaluatieve betekenis'. We vinden hierin
aansluiting bij het symbolisch-interactionisme (Watson. 1995: 58 e.v.)

59 De Raad van de Volksgezondheid (2000: 11) maakt daarbij geen keuze; zij stelt simpelweg dat een professional een beoefenaar van

een beroep in de gezondheidszorg is.
60 En hoewel veel studies naar professions Angelsaksisch zijn, mag niet automatisch worden aangenomen dat deelnemers van profes-

sions ook professionals  zijn. Het omgekeerde geldt net zo.
61 Zo heten in de USA de poliklinieken van ziekenhuizen soms the professional building.
62 De sporter heeft slechts een beperkte autonomie; hij dient de door de trainer bepaalde tactiek uit te voeren en kan slechts bij een

zeer individuele actie, zijn handelen zelf bepalen. De zelfstandige beroepsbeoefenaar is echter autonoom in zijn handelen, echter
wei binnen de regels, waarden en normen die de beroepsgroep als collectief heeft vastgesteld. De sporter kan bij afwijking worden
gesanctioneerd door zijn trainer of sportorganisatie, terwill de zelfstandige beroepsbeoefenaar, mits hij is aangesloten bi  een

beroepsvereniging, door middel van het tuchtrecht van die vereniging kan worden gesanctioneerd.
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Een derde, meer recent gebruik van het begrip professional is het binnen organisa-
ties aanduiden van bepaalde groepen werknemers die (op basis van bijvoorbeeld
kennis en kunde) een grotere mate van zelfstandigheid of autonomie hebben bij
de uitvoering van hun taken dan andere groepen binnen die organisatie
(Mintzberg, 1989; Tordoir, 1993; Weggeman, 1997)· Waar de grens ligt tussen de

professionals en diegenen die daartoe binnen die organisaties niet worden gere-
kend, is zelden helder.63 Vastgesteld mag worden dat het gebruik van het begrip

professional binnen organisaties vaak verwarrend en niet altijd zinvolis.64

Criteria
Voor het bestuderen en de analyse van de professionals wordt vaak gerefereerd
aan een aantal eigenschappen die professionals zouden (moeten) hebben*, Het
eerste, veel aangehaalde criterium is de zelfstandigheid of autonomie bij uitoefening
van het beroep.66 Freidson (1994: 71 e.v.) heeft het er over dat de essentie van de

professional ligt in: 'de zelfcontrole over het werk'. Rubinstein (1989 : 8) zegt in dit
kader: 'eigen aan de professionals is de bij de uitvoering van het werk de hoge mate van
autonomie, het werk is weinig routinematig of standaardiseerbaar' (zie ook: Wilding,
1982: 1). Rubinstein geeft daarbij niet aan of de hoge mate van autonomie een

gevolg is van het gebrek aan routinematigheid. Het werk is moeilijk te standaardi-
seren en vraagt van de uitvoerder van het werk een hoge mate van eigen inzicht bij
de beoordeling en de uitvoering. Ook is het de vraag of het bij deze autonomie
gaat om de zelfstandigheid in de wijze waarop men zijn taken indeelt, of dat het
gaat om de zelfstandigheid in beoordeling, besluitvorming en daarop volgende
acties.
Een tweede criterium om professionals aan te duiden, wordt vaak gegeven door
een relatie te leggen met het kennisniveau dat noodzakelijk is om de taken uit te
voeren. Zo typeert Rubinstein (i989: 8) professionals: 'als mensen met een hoog-
waardige opleiding die naast de theoretische onderbouw (body of knowledge) over de
kundigheid beschikken, die kennis toe te passen'. Volgens Van der Togt (1994a: 183):
'verrichten professionals specialistisch werk vanuit hun expertise'. Maas (1999: 12)

spreekt over: 'professionals of kennis intensieve dienstverleners' en Nijhoff e.a. (2002.

17) zeggen: 'professionals zijn werknemers in de zakelijke dienstverlening die vanwege
hun specifieke deskundigheid worden ingehuurd door derden:67 Het NOC/NSF (1998
12) spreekt over: 'de standaardisatie van deskundigheid'. Ook dit criterium is arbitrair

63 Het is bilvoorbeeld de vraag waarom binnen organisatieadviesbureaus de adviseurs weI als professionals worden aangeduid en de
diverse groepen werknemers in de ondersteuning, niet7 En zijn in het onderwijs de vaste leerkrachten professionals en bijvoor-
beeld de voorleesmoeder3 niet?

64 In dit kader stelt Tjeenk Willink (vice-president van de Raad van State) : 'de bureoucrotie drukt de professionals weg.' Hij vindt dat pro-
fessionals - en noemt als specifieke voorbeelden: agenten, huisartsen en onderwijzers - een grotere invloed op het openbaar
bestuur zouden moeten krijgen. Niet alleen controle van de eigen werkzaamheden door beroepsgenoten, maar dus ook controle
of toename van invloed buiten hun directe werkdomein (Jensma, 2004: 21).

65 We zagen in het vorige hoofdstuk enkele van die eigenschappen eerder bil het beschouwen van de klassieke professies en de col-
lectieve professionalisering.

66 De leraar is zowel gebonden aan het vastgestelde curriculum als de opgelegde roosterplanning; de maatschappelijk werker bij de
sociale dienst dient zich te houden aan de vooraf vastgestelde beoordelingscriteria en de productienormen.

67 Nijhoff e.a. (2002: 17) zoeken hiermee aansluiting bij de indeling door Weggeman in innovatieve en routinematige professionals.
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omdat het aspect kunde hierbij vaak geen rol schijnt te spelen.68 Het kennisniveau,
verkregen door de theoretische opleiding, is de primaire invalshoek bij het gebruik
van dit criterium. Sommige auteurs gaan nog verder terug en stellen dat het criteri-
um van de kennis of expertise zijn basis vindt in de toegankelijkheid van de oplei-
dingen en de controle daarover door de beroepsgroep zelf.69 We zijn daarmee min
of meer terug bij het klassieke model van een professie en de collectieve invalshoek
van het professionaliseren.
Het derde criterium refereert aan de factor macht die professionals zouden bezit-
ten. Zo kan, volgens Van der Togt, de professional iets wat zijn klant of afnemer
niet kan en daarmee ontstaat de situatie dat de klant of afnemer afhankelijk is van
de professional (1994a: 184)· Hij merkt daar verder over op: 'de relatie klant profes-

sional wordt gekenmerkt door expertise en macht.' (1994b: 29). Wilding (1982: 1) heeft
het in dit kader over het streven naar een monopolie op het werkdomein en belem-

meringen bij toetreding. Het gaat Wilding niet zozeer om de macht van de profes-
sional ten opzichte van de klant of afnemer als weI om de macht zijn eigen resultaat
te kunnen beoordelen.
Een vierde criterium is de wens tot zelfcontrole die professionals over hun eigen
werkzaamheden willen uitoefenen (Mintzberg, 1989: 174 e.v; Rubinstein. 1989: 12;
Van Delden, 1995: 77, 78 en 81). Ze zijn vaak bezig met hun eigen positie en niet zel-
den leggen zij claims op tafel over hun bijzondere deskundigheid of eisen zij een
uitzonderingspositie op binnen een organisatie (Hutschemaekers, 2001: 240). Ande-
re criteria die soms worden aangehaald zijn dat een professional altijd een immate-
ritle dienst in directe interactie met de afnemer levert (Rubinstein, 1989: 6) en de
mate van beroepsidentiteit, -trots, zelfbewustzijn of motivatie voor de te verrichten
werkzaamheden (Rubinstein, 1989: 9; Ritsema e.a., 1990: 4 en 5)· Dat professionals
hierdoor ook soms eigenwijs worden gevonden, is dan ook niet verwonderlijk.70
Geen van de aangehaalde auteurs noemt inkomensverwerving of de mate van tijds-

besteding als criterium. De sporter als professionalcategorie valt daarmee buiten

hun analyses. Ze richten zich allen of op de zelfstandige beroepsbeoefenaar of op
de professional die werkzaam is binnen een organisatie.

Bij analyse van het voorgaande vallen drie zaken op. Allereerst wordt er nadruk

gelegd op verschillende criteria en de verschillende onderzoekers zijn het bepaald
niet met elkaar eens. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat niemand aan het
definidren van het begrip professional toekomt.
De tweede opvallende conclusie bij analyse van bovengenoemde criteria is het sta-
tische karakter ervan. Impliciet wordt verondersteld dat als de beroepsbeoefenaar
voldoet aan de criteria, het een professional is. Voldoet de beroepsbeoefenaar niet
(volledig) aan de criteria, dan is het geen professional. De laatste conclusie is dat er

68 Is de architect die het gebouw ontwerpt wei een professional (omdat hij een academische opleiding heeft genoten) en de timmer-
man die aan de realisatie van het gebouw meewerkt en vanuit opgebouwde ervaring constateert dat wat in het bestek staat prak-
tisch niet realiseerbaar is (en zelf een aanpassing uitvoert), niet7

69 Freidson (2001: 94 e.v.) zegt onder meer dat de essentie van de professionalisering ligt in de controle op de toegang tot de oplei-

dingen en daarmee dus tot beroep of beroepsgroep en dat de basis van de professional ligt in de professionoltraining. Zie ook Van
Delden (1995: 77 en 78)

70 Van Delden, (1995: 87), spreekt over: 'beroepshalve eigenw(Is'.
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opnieuw parallellen zijn met het klassieke professiemodel. De wording van het
beroep tot professie wordt daarin gelljkgeschakeld aan professionalisering terwijl
tegelijkertijd de wording tot professional plaatsvindt. Hoe opmerkelijk is het als
dezelfde onderzoekers de werkprocessen van de professionals trachten te duiden.

Dan gaat het om kwalitatieve begrippen als bijvoorbeeld: improvisatie, creativiteit,
innovatie, problemen oplossen, verbeteren, niet routinematig, niet standaard en
klantspecifiek, visionair, individualistisch, technologiepush en intelligent (zie o.a.:
Ritsema e.a., 1990: 4 en 5; Maister, 1997: 27)· Vrijwel al deze begrippen die in

gebruik zijn bij het karakteriseren van de werkprocessen van de professionals heb-
ben een dynamisch karakter en zijn tegengesteld aan het statische karakter van de
eerder aangehaalde criteria. Bovendien helpen deze begrippen niet bij een meer
exacte afbakening tussen professionals en gewone beroepsbeoefenaren.
Het laatste wat in de bovenstaande meningen over de professional opvalt, is het
ontbreken van het aspect kwaliteit. Op zich is dit niet verwonderlijk omdat binnen
het klassieke professionaliseringsmodel ook geen aandacht aan het aspect kwaliteit
wordt gegeven.

Categoriein
Ook binnen de groepen die als professionals worden aangeduid, is het minder een-

voudig een verdeling te maken. Hantering van bovengenoemde criteria leidt tot
een dichotomie:je bent een professional ofje bent het niet. Giesbers en Bergen (1992:

11) wijken hiervan af en trachten een indeling in groepen professionals te maken,
waarbij de mate van eigen autonomie een conflict of interest kan geven met betrek-
king tot loyaliteit of hierarchie. Zij komen tot de volgende driedeling:
-  de zelfstandige, vrije professional: bijvoorbeeld de huisarts;
-  de onzelfstandige professional: bijvoorbeeld de legerarts met de dubbele loyali-

teit aan de medische professie enerzijds en als beroepsofficier anderzijds;
-  de professional binnen een bureaucratie: bijvoorbeeld een arts in loondienst van

een ziekenhuis of een rijksaccountant.
Hoe verwarrend het gebruik van het begrip professional kan zijn, laat Hutschemae-
kers zien. De snelle professionalisering in de zorgsector wordt door hem afgeleid
uit de toename van het aantal formatieplaatsen (Hutschemaekers, 2001: 239).71 Hij

gaat er dus min of meer impliciet van uit dat alle werkers in de gezondheidszorg
professionals zijn terwijl Noordegraaf e.a. (2003: 22) het met betrekking tot de
zorg over echte, schijnbare en hybride professionals hebben.72 Weggeman (1997)
deelt de professionals in twee categoriedn in, namelijk de R-profesionals en de

1-professiona s. Onder de R-professional verstaat Weggeman iemand die een

bepaalde vaardigheid of beroep op een zeer hoog niveau maar wei min of meer

routinematig uitoefent. Met de 1-professional bedoelt Weggeman de professional
die door zijn creativiteit en improvisatie, continu nieuwe informatie verzamelt.71

71   Hutschemaekers(2000: 11) stelt dat tussen 1987 en 2000 het aantal formatieplaatsen van 367·000 naar 661.000 steeg en het aantal
werl(zame personen (als gevolg van deeltijdaanstellingen) naar 950.000. We vinden deze ruime omschrijving van het begrip ook bil

de notitie van de Raad voor de Gezondheidszorg.
72  Noordegraaf e.a. (2003: 22). Dit onderzoek richt zich specifiek op managers in de zorg en niet op alle professionals in de zorg. De

medici worden wei benoemd als de "echte" professionals.
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Weggeman volgt hiermee min of meer aan bij de indeling van professionals zoals

die door Maister (1993) werd gegeven. Ook Maister relateert daarbij aan het soort
werk en spreekt over: efficiencywerk, ervaringswerk en expertisewerk. Terwijl Van
Aken weer stelt: 'professionals leveren primair een kennisproduct.'74
Een heel andere en recente invalshoek bij de analyse van professionals heeft een
veel minder statisch karakter en valt niet terug op de dichotomie van het profes-
sional of niet-professional zijn, maar beschouwt een professional als een beroeps-
beoefenaar die continu bezig is met zijn ontwikkeling in relatie tot het uitgeoefen-
de beroep. Van Ginneken (1992: 11) stelt zelfs dat iemand die niet zo met professio-

naliseren in deze betekenis bezig is, geen professional is. Hutschemaekers (2001:
240) spreekt er in dit kader over dat het voor professionals kenmerkend is dat zij

voortdurend met beroepsvormende activiteiten als het ontwikkelen van hun ken-
nis en het leren van nieuwe methoden, bezig zijn. De professional blijft zich, na de
(basis)beroepsopleiding en tijdens de beroepsuitoefening, continu verder ontwik-
kelen.75 De achterliggende gedachte hiervoor komt voort uit de na te streven kwa-

liteitsverbetering bij de uitoefening van het werk. Kwakman (1999: 31) stelt dat pro-
fessionele beroepen zich kenmerken door onzekerheid, instabiliteit, uniciteit en

waardeproblemen en dat daardoor standaardoplossingen van problemen niet ade-
quaat zijn. Het gevolg is dat professionals zoeken naar eigen oplossingen en dat die
oplossingen, door evaluatieve processen binnen de beroepsgroep voortdurend
dienen te worden getoetst en ziet dit als kenmerkend voor professionals.

Kwakman (1999: 32) komt, gebaseerd op dit uitgangspunt, tot de volgende defini-
tie: 'een professional is een persoon aan wie bepaolde eisen worden gesteld die verband

houden met het verbeteren van de kwaliteit van het werk.' Zij laat hierbil de bovenge-
noemde criteria helemaal los en stelt het verbeteren van de kwaliteit van het werk
voorop. We zullen hier later in dit hoofdstuk nader op terugkomen.
Samenvattend heeft het gebruik van het begrip professional sinds de jaren vijftig
verschillende stadia doorgemaakt. Allereerst als aanduiding van de betaalde en

voltijdse actieve beroepssporter: een gebruik van het begrip professional dat tot
op heden plaatsvindt. Een tweede fase is het benoemen van zelfstandige beroeps-

beoefenaren als professionals min of meer gerelateerd aan de klassieke professies.
Bij deze beroepsgroepen staat de eigen autonomie tijdens de beroepsuitoefening
centraal als kenmerkend criterium. Bij deze professionals lijkt er sprake van zowel

een machtsfactor met betrekking tot nieuwe toetreders als ten opzichte van de
afnemers. Kennis en expertise zijn bij deze groep professionals een belangrijk cri-

terium. Voorbeelden van deze professionals zijn accountants en advocaten. De

laatste fase in het gebruik van het begrip professional, is het benoemen van som-

mige categorieen werkers binnen organisaties. Hierbij speelt ook de autonomie bij

73 Weggeman (1997) noemt als voorbeelden van de 1-profs: architecten, advocaten, schrilvers, medici en filosofen. Voorbeelden van R-
profs zijn: chirurgen, straaljagerpiloten en glasblazers. Weggeman sluit hiermee ook aan bij Mintzberg (1989: 174 e.v. en 1993: 189

e.v.).

74 1.E. van Aken (1994: 400 e.v.) voegt daaraan toe dat professionals een inspanningsverplichting aangaan en managers juist een resul-

taatverplichting hebben.
75 Een voorbeeld hiervan in het laatste decennium is de her- en bijscholing van huisartsen. Tot het begin van de jaren negentig was

her- en bijscholing een uitzondering, terwijl daarna binnen de beroepsgroep is afgesproken dat her- en bijscholing een verplichting
wordt.
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het uitvoeren van de werkzaamheden een belangrijke rol, maar het lijkt erop dat
die autonomie bij de uitoefening van het beroep voortkomt uit de weinig routine-
matige of niet te standaardiseren werkzaamheden. Het is echter de vraag in hoe-
verre de genoemde autonomie strekt. Voorbeelden van deze professionals zijn
maatschappelijk werkers en interne organisatieadviseurs.
Afgezien van de dichotomie tussen de professional en niet-professional, is het
begrip professional in deze drie fases statisch. Pas recent beginnen inzichten te
ontstaan met een dynamisch karakter, namelijk dat een professional degene is die,
vanuit een kwaliteitsoptiek, continu werkt aan verbetering van zijn eigen functio-
neren. Het is echter de vraag of deze betekenis van professionaliseren de beteke-
nis is die bij herhaaldelijk gebruik in de media wordt bedoeld. Het lijkt er op dat
gebruik van het begrip professional in de media meer is afgeleid van de betekenis
in de boven beschreven derde fase.

4.2.3  Professioneel en professionaliteit

In het voorgaande is nagegaan of individueel professionaliseren meer is dan het
streven naar de status van professional. Ondanks de verschillende opvattingen en
omschrijvingen van de term professional stelde ik vast dat professionaliseren

(veel) meer is dan de wording tot professional.
Is professionaliseren dan misschien (ook) het bereiken dat men professioneel is of
professioneel werkt of dat er sprake is van het bezitten of bereiken van professionali-
teit? Over de inhoud van deze begrippen lopen de meningen nogal uiteen, al sluit
bilna iedereen zich geheel of gedeeltelijk aan bij het algemene spraakgebruik,
d.w.z. dat professioneel, professionaliteit of geprofessionaliseerd kwaliteit, kundig-
heid of vakkennis, impliceren.76 Overigens heeft de genoemde kwaliteit, kundig-
heid of vakkennis vaak een kille ondertoon. Bil het professioneel werken wordt
soms verwezen (door de rationaliteit in vakkennis of besluitvorming) naar koele
berekening en hard of meedogenloos optreden.77 Smaling (1999) maakt daarom
onderscheid in technische professionaliteit, gebaseerd op de ratio en die ontdaan is
van de menselijke emotie, en normatieve professionaliteit. Binnen de (geestelijke)
hulpverlening wordt veel aandacht besteed aan die normatieve professionaliteit
(Smaling, 1999; Baart, 1996 en 1999). Ook Maister (1993) gebruikt de term
technisch, maar dan als tegengestelde van professioneel en in plaats van gebruik te
maken van de term niet-professioneel. Zijn begrip technisch lijkt daarmee aan te

sluiten bij de eerder genoemde R-professionals van Weggeman.
Kwakman (1999: 48 e.v.) lijkt ook een dergelijk onderscheid aan te geven. Zij

spreekt over beperkte en uitgebreide professionaliteit bij leerkrachten. Bil de beperk-
te professionaliteit constateert zij vooral een vakinhoudelijke en vakdidactische
oriantatie, terwijl bij de uitgebreide professionaliteit het vooral gaat over een

76 Zie: Auer (1994: i e.v.); Noordergraaf e.a. (2003: 24); Kloosterboer (1992: 109 e.v.); Ritsema e.a. (1990: 3); Van Dale (1995: 2383) en De
Raad voor de Gezondheidszorg (2000: 11).

77 Zie: Van Dale (1995: 2383); Smaling (1999: 79); Baart (1999: 104) Baart heeft het bij het beschrijven van professionaliteit over:
'gemeenschappetijk is de associatie van professionaliteit met affectieve en emotionele distantie, en met overwicht op de situatie, mede door
externe gedragsregels tussen werkers en appellerende situatie te plaatsen'
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orientatie die ook vakoverstijgend is.78 Slechts een enkele bron zoekt de betekenis
van professioneel en professionaliteit nog in de tegenstelling tussen betaalde wer-
kers en amateurs of vrijwilligers.79  WeI is bijna iedereen het er over eens dat pro-
fessioneel werk of professionaliteit zijn te relateren aan bijvoorbeeld moeilijk werk
of maatwerk, hogere opleidingen, dat er sprake is van een bepaalde mate van zelf-
standigheid en dat het soms een specifieke groep werkers binnen een bepaald

beroepsveld betreft (Noordergraaf, Kloosterboer, Mintzberg, Auer).
Onderzoekers die de begrippen professioneel en professionaliteit verklaren, zijn te
verdelen in twee denkrichtingen. De eerste denkrichting vindt duiding van profes-
sioneel en professionaliteit min of meer in de context van het klassieke professionali-
seringsmodel. Strikwerda (2001: 410) zegt bijvoorbeeld dat: 'de professionaliteit van

advocaten, notarissen en artsen niet uitsluitend ligt in hun vakkennis, maar evenzeer in

het feit dat de samenleving bij wet hun rol heeft vastgelegd.' En Freidson (2001: 17):

'professionalism is a set of institutions which permit the members of an occupation
while controlling their own work.  (.....). It cannot exist unless it is believed that the

particular tasks they perform are so different from those of most workers, that self-con-
trol is essential.' Hoyle en John (1995: 16) omschrijven professionaliteit als: 'The set
of knowledge, skills, values and behaviour which is exercised of behalf of clients.'  Vol-

gens deze eerste denkrichting bezit men professionaliteit of werkt men professio-
neel als beroepsbeoefenaren zich aan de eigen interne (gedrags)regels houden.

Deze duiding van de begrippen professioneel en professiona iteit sluit dus meer aan

bij de collectieve dan bij de individuele professionalisering, en het bereiken van

professionaliteit als einddoel. Professioneel werken of professionaliteit krijgt hier-
mee een statisch karakter.
De tweede denkrichting focust specifiek op het individu en weI in het bijzonder op
de voortdurende ontwikkeling van de individuele beroepsbeoefenaar. Maas
(2001b: 18) heeft het over: 'dat professionaliteit de mate is woarin een individu zich

persoonlijk blijft ontwikkelen met behulp van de daaruit ontstane specifieke kennis en

ervaring, met een grote autonomie handelingen verricht waarmee iemand of een organi-
satie van nut is door het welzijn te vergroten of door waarde toe te voegen aan het

eigendom van een klant, binnen gestelde normen van vakkennis, ethiek, sociale verant-

woordelijkheid en de gestelde middelen.' Hij gaat er dus vanuit dat professionaliteit
een continu proces is. Steenbergen (1995) stelt dat professionaliteit professionali-

sering impliceert. Met andere woorden: iemand is pas professioneel als hij zich
actief met professionalisering bezighoudt. Steenbergen ziet professionaliseren als
het voortdurend weten te leren van eigen ervaringen, de ervaringen van klanten en
ervaringen van collega's.80 Auer (1994: 2 e.v.) uit daarbij het bezwaar dat professio-
naliteit te veel wordt gedefinieerd in termen van eigenschappen of kenmerken van
de persoon en te weinig vanuit het proces van taakvervulling. Zil vindt dat profes-

78 Bij vakoverstijgende orientatie denkt Kwakman (1999: 48 e.v.) aan activiteiten en interesses die de school als geheel betreffen of
ontwikkelingen die buitenschools zijn maar wei de school raken. Overigens vindt Kwakman dat het een het ander niet uitsluit. Uit-

gebreide professionaliteit houdt ook beperkte professionaliteit in.
79 Zie: Baart (1999: 104); Baart (1996: 113); NOC/NSF (1998: 11  e.v.); Van der Togt (1994b: 29), Oxford (1970: 714), Auer (1994,1 e.v.),

Noordergraaf e.a. (2003: 24 e.v.)
80 Steenbergen u. (1995: 12 en 14) richten zich hierbij speciftek op de organisatieadviseur.
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sioneel werken dient te worden afgemeten aan de kenmerken en de complexiteit
van de werkrelaties en stelt daarmee dat er gradaties zijn in de professionaliteit
van taakvervulling en vindt aansluiting bij de onderverdeling van Weggeman in 1-
en R-profs. Overigens merkt Baart (1996.115) in dat kader op dat er in het profes-

sionaliseringsdebat tot zijn spijt aanzienlijk meer aandacht wordt besteed aan de

professionele werkwijze dan aan het professionele resultaat.
De twee onderscheiden denkrichtingen verschillen nogal van invalshoek. Het
betreft niet alleen een tegenstelling tussen coliectief en individueel maar ook een

tegenstelling in het statische karakter (na het bereiken van het stadium van profes-
sioneel werken en professionaliteit) en de voortgaande dynamiek van een continu
proces van blijven-leren teneinde de kwaliteit bij de beroepsuitoefening continu te
verbeteren. Er is echter nog een ander opvallend aspect wat in deze twee verschil-
lende visies op professioneel en professionaliteit niet aan de orde komt. Als pro-
fessioneel en niet-professioneel of professionaliteit en niet-professionaliteit wor-
den onderscheiden, wat zijn dan de normen om dat onderscheid te maken?81 Met
andere woorden: welke normen kunnen worden gehanteerd bij het beoordelen
van de professionaliteit of de mate waarin professioneel wordt gewerkt?
Volgens de onderzoekers die min of meer aansluiting vinden bij het klassieke pro-
fessionaliserings-model, zijn deze normen te relateren aan de in de opleiding vast-

gelegde kennis en kunde. Uit deze kennis en kunde, ook weI de Body of Knowledge

and Skills (BoKS) genoemd en behorend bil een bepaalde beroepsgroep kunnen
dus normen voor professionaliteit of professioneel werken worden afgeleid.82

Maar hoe zit het dan met beroepsgroepen die geen collectief geaccepteerde BoKS
hebben? Voorbeelden van beroepsgroepen zonder BoKS zijn organisatieadvi-
seurs83 en interim-managers.84 Een tweede set van beoordelingsnormen met

betrekking tot professioneel of niet-professioneel is volgens de onderzoekers, die
aansluiting vinden bij het klassieke professionalise-ringsmodel, af te leiden uit de
eigen (interne) regels, normen en waarden van de beroepsgroep. Interne toetsing
van de eigen beroepsregels wordt bij veel beroepsgroepen of individuele beroeps-
beoefenaren met vastgestelde regelmaat uitgevoerd.85 Ook het realiseren van
eigen tucht- en arbitrage-instituties vervult bij de handhaving van regels, normen
en waarden van een beroepsgroep een niet onbelangrijke functie.
Voor het streven naar toenemende kwaliteit bij de beroepsuitoefening zijn deze
twee soorten beoordelingsnormen - de initi8le opleiding en de interne regels -

van weinig nut. Aan de opleidingseis is al voldaan, anders was men niet toegelaten
tot de beroepsgroep, en het voldoen aan de interne regels van de beroepsgroep is

81 Zo heeft Van den Broeke (1999: 14) het over de professionalisering als middel om onderscheid te komen tussen de gekwalificeerde
en minder gekwalificeerde interim-manager.

82 Overigens gaat dat bilvoorbeeld niet op bij studierichtingen als Management Science of Bedrijfskunde. En parallel hieraan de opmer-
king van Mok dat management niet als beroep mag worden gezien.

83 Zo heeft binnen de beroepsvereniging van organisatieadviseurs (OOA) zich vele laren een discussie over de BoKS van de organisa-
tieadviseur voortgesleept en sinds 2004 is er bij de OOA sprake van een geaccepteerde BoKS.

84 De beroepsgroep, de branchevereniging (RIM) en de beroepsvereniging (ORM) van interim-managers bestaan nog maar relatief
kort. De discussies binnen deze organisaties over de BoKS hadden jarenlang meer het doel om te bepalen wie er weI en niet tot

deze organisaties mochten worden toegelaten, dan dat vaststelling van een BoKS voor interim-managers een normeringinstru-
ment bij professionaliteit is geweest. Binnen deze organisaties is men (nog) niet tot een geaccepteerde BoKS gekomen.

85 Zo warden bijvoorbeeld ISO-gecertificeerde dienstverleners met vaste regelmaat hertoetst.
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meer een procedurele beoordeling en leidt niet tot een kwalitatieve beoordeling.
Beoordeling van de mate van professioneel werken of professionaliteit, is vanuit

het oogpunt van kwaliteit met als achtergrond het klassieke model, niet mogelijk.
Als een beroepsgroep geen geaccepteerde BoKS heeft en dus ook geen gekwalifi-
ceerde en verplichte opleiding kent, onderkennen deze auteurs alleen nog beoor-

delingsnormen die worden afgeleid uit de (eigen) interne regels.
De tweede denkrichting gaat uit van een professionaliseringsgedachte waarbij het
individu voortdurend bezig blijft met de eigen ontwikkeling, met andere woorden:
het verbeteren van de eigen kwaliteit is een continu proces86, en vraagt om een

daarbil behorende attitude.87 Maister (2000: 18) merkt in dit kader op: 'dat vaardig-

heden kunnen worden onderwezen, mentaliteit en karakter zijn ingeworteld.' Het
beoordelen of een beroepsuitoefenaar professioneel dan weI niet-professioneel is,
leidt bij deze denkrichting tot drie beoordelingsnormen: proces, attitude en het
naleven van de interne regels, normen en waarden van de beroepsgroep. Overi-

gens kan het zijn dat binnen de (eigen) interne (gedrags)regels van de beroeps-
groep al verplichtingen voor de individuele beroepsbe-oefenaren gelden met
betrekking tot leren en bijleren.88 Het ontbreken van een door de beroepsgroep
geaccepteerde BoKS geeft bij deze denkrichting, voor de beoordeling of een indi-

vidu professioneel dan weI niet-professioneel werkt, geen probleem. De
(basis)opleiding is geen criterium meer voor toelating tot de beroepsgroep en
daarmee geen beoordelingsnorm.

4.2.4 Analyse en samenvatting

Met betrekking tot professionalisering, professional, professioneel, etc., is vastge-
steld dat er twee denkrichtingen zijn. Allereerst de aanhangers die hun uitgangs-

punten min of meer vinden bij het klassieke professionaliseringsmodel. Zij stellen
dat zodra de status van een volwaardige professie is bereikt: de beroepsgroep
geprofessionaliseerd is, de beroepsbeoefenaar een professional is en dat men pro-
fessioneel werkt. Deze benadering zich richt op de beroepsgroep en niet op het
individu of zijn beroepsuitoefening. Ik noemde deze benadering een statische

opvatting over professionaliseren. Ooit heeft men, na het behalen van de voorge-
schreven opleiding en het conformeren aan de eigen beroepsregels, -normen en

waarden, een geprofessionaliseerde status bereikt en zal deze altijd houden. Bij
afwijking van de beroepsregels, etc. kan alleen het tuchtrecht nog aantasting van
deze status veroorzaken. Voor het beschouwen van de individuele professionalise-
ring draagt deze denkrichting weinig bij. Hoewel velen het klassieke professionali-
seringsmodel als vertrekpunt voor hun redenering hanteren, lopen ze zelf deels

86 Bij de beoordeling van het proces van leren en bijleren gaat het niet alleen om wat men leert maar ook hoe men leert.
87 Attitude wordt hier opgevat als de psychische gesteldheid om te willen leren en billeren; het is het zelf voelen van de eigen verant-

woordelijkheid voor de eigen ontwikkeling Dechant (2003: 72) spreekt in dit kader van een strategische attitude als managers actief

vragen om informatie die hen uitdaagt hun bestaande idee6n en werkwijzen aan te passen.
88 Zo is sinds het begin van de jaren negentig het voor huisartsen verplicht om jaarlijks veertig geaccrediteerde bijscholingsuren te

volgen. Deze verplichting is ingesteld door de huisartsensectie van de KNMG. Was deze interne verplichting er niet gekomen, dan
had de overheid hem ingesteld. Voldoet een huisarts niet aan deze jaarlijkse verplichting dan wordt zijn licentie, die elke vijf laar
wordt getoetst, niet verlengd.
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vast als het gaat om de individuele beoordeling van professioneel of niet-profes-
sioneel. Men is het niet eens over de criteria voor professioneel en niet-professio-
neel en bij het vaststellen van beoordelingsnormen valt men terug op de initiele
BoKS en de interne (gedrags)regels. Beroepsgroepen zonder geaccepteerde BoKS
hebben meestal geen breed geaccepteerde opleiding, laat staan dat die beroeps-
opleiding als toelatingscriterium voor het individu tot de groep kan gelden. Crite-
ria die weI worden gehanteerd hebben weer een statisch karakter. Als echter door
deze groep gekeken wordt naar de werkprocessen en eigenschappen die de indivi-
duele beroepsbeoefenaren daarbij dienen te bezitten, dan valt het op dat veel
wordt verwezen naar kwalitatieve begrippen met een dynamisch karakter.89

Ook bij het duiden van het begrip professional vallen de aanhangers van deze denk-
richting terug op het klassieke model. De professional is het geprofessionaliseerde
individu binnen de beroepsgroep. Behalve dat er sprake is van betaalde arbeid,

zien zij de professional als een zelfstandige beroepsbeoefenaar of een beroepsbe-
oefenaar die binnen een organisatie een relatief grote mate van autonomie heeft
bij de uitvoering van zijn taken. Het onderscheid tussen de professional en de niet-

professional is moeilijk te definieren. Criteria daarvoor worden afgeleid uit ken-
merken van de werkprocessen9°, een niet te kwantificeren mate van autonomie en

verwijzing naar hoge opleidingen. Zo zorgt het laatste ervoor dat de zelfstandige
timmerman buiten de professionals valt en de organisatieadviseur erbinnen! Een
individuele kwalitatieve beoordeling van de werkprocessen en -resultaten van de

geprofessionaliseerde of professional is bij deze denkrichting moeilijk te geven en
geconcludeerd mag worden dat het klassieke professionaliseringsmodel geen
handvatten geeft bij het beschouwen van de individuele professionalisering of de
kwalitatieve beoordeling van de individuele beroepsbeoefenaar in zijn taakuitoefe-

ning. Op zichzelf is dit niet verwonderlijk: het klassieke model richt zich op het
collectief en niet op het individu of zijn individuele ontwikkeling.
Aanhangers van de tweede denkrichting gaan bewust - zo lijkt het tenminste -

geheel aan het klassieke model voorbij. Zij richten zich specifiek op het individu,
zijn werkprocessen en -resultaten, en de kwaliteitsaspecten. Professionaliseren
krijgt daarmee een tweeledig karakter. Enerzilds betreft het een voortdurende ver-

hoging van kwaliteit van het individu door leren en bijleren en anderzilds de van
deze individuele acties afgeleide verhoging van de kwaliteit voor het collectief, de
beroepsgroep. Hiermee ontstaat een dynamisch begrip van professionaliseren en
ontbreekt de statische dichotomie van het klassieke model. Niet meer het voldoen
aan het klassieke model maar het streven naar kwaliteitsverbetering staat voorop.
De professional is degene die zich voortdurend ontwikkelt.
Criteria om het professionaliseren te beoordelen worden bij deze groep afgeleid
van het proces van wat en hoe men leert, de attitude die de individuele beroeps-
beoefenaar heeft en de toepassing van de interne regels van de beroepsgroep. Uit-

gangspunt daarbij is het kwaliteitsstreven van de individuele beroepsbeoefenaar
en in het verlengde hiervan de kwaliteitsverbetering van het collectief.

89 Z0als: improvisatie, creativiteit, verbeteren, etc.
90 Zoals: maatwerk, creatieve oplossingen, geen standaardisatie, etc.
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Behalve dat hier weI beoordelingsnormen zijn af te leiden uit proces, attitude en                     1
interne regels, heeft deze denkrichting ook het voordeel dat er in de beroepsgroep
geen brede overeenstemming hoeft te zijn over de BoKS. Geconcludeerd mag
worden dat deze visie op individuele professionalisering, in tegenstelling tot het
klassieke model, weI geschikt is voor de bestudering van de individuele professio-
nalisering. Individuele professionalisering wordt dan ook als volgt gedefinieerd:

Individuele professionalisering is het, via het continu ontwikkelen van individuele ken-

nis en vaardigheden en binnen de (gedrags)regels van de beroepsgroep, streven naar

een voortdurende kwaliteitsverbetering bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Als afgeleide van deze definitie is de professional dan de persoon die volgens deze
zienswijze in zijn beroepsuitoefening werkzaam is.

4.3  Leren en de professional

4.3.1 Inleiding

In het voorgaande is gesteld dat de individuele professional tijdens de uitoefening
van zijn beroep, continu bezig blijft met zijn beroepsontwikkeling met als doel de
kwaliteit van zijn werkzaamheden voortdurend te verbeteren. Voortdurend verbe-
teren betekent voor de professional voortdurend leren. Professionele beroeps-
groepen zonder geaccepteerde BoKS hebben met het voortdurend leren een pro-
bleem. Als er geen BoKS bestaat, zijn er ook geen eind(leer)doelen te definidren
en is er dus ook geen te bereiken leerresultaat.
In het navolgende zal allereerst worden bekeken wat leren is, hoe dat plaatsvindt
en welke invloed of motivatie daarop heeft. Aansluitend wordt in ogenschouw
genomen welke leerdoelen kunnen worden aangehouden indien een beroeps-
groep geen breed geaccepteerde BoKS heeft, geen BoKS heeft met een weten-

schappelijke basis of een BoKS zonder af te leiden eindtermen van een (voor)-
opleiding. Hoe zou de professional dan moeten leren en waaruit verkrijgt de pro-
fessional zijn motivatie om te leren. Afsluitend zal worden bekeken of de gedrags-
regels van beroepsverenigingen van invloed zijn of zullen worden op het leren van
de individuele professional.

4.3.2  Leren in algemene zin

Wat is leren?

Simpel gezegd is leren het toe-eigenen van kennis en vaardigheden met als doel
deze kennis en vaardigheden bij het handelen toe te kunnen passen.9' Klarus (1998:
97) heeft het over dat leren een sociaal en gecontextualiseerd proces is waarbij

91  Aanvullend op deze eenvoudige omschrijving kan bij leren onderscheid worden gemaakt tussen lange termijn en korte termijn

leerdoelen. 84 de korte termijn mag bilvoorbeeld worden gedacht aan directe verbetering van werkresultaten, terwijl op de lange
termijn het bijvoorbeeld kan gaan om verbetering van de employobility ofwel de inzetbaarheid van het individu.
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individuen zich kennis toe-eigenen (internaliseren) en deze kennis bewerken om
ze in een handelingssituatie te kunnen inzetten (externaliseren).92 En leren is
alleen leren als er een cognitieve handelingsstructuur ontstaat, te omschrijven als
het bewust kunnen hanteren van vaardigheden als: kijken, zoeken, herinneren,
beslissen, proberen, uitvoeren van handelingen en het vaststellen van resultaten.

Overigens is het de vraag in hoeverre leren ook een informeel karakter heeft,
gericht op aanpassing van gedrag en houding. Voor Bolhuis (2001.154) is leren het
tot stand komen van betekenis of verandering van betekenis en wei met een rela-
tief duurzaam karakter. Betekenis kent volgens hem daarbij drie aspecten: het cog-
nitieve aspect (de kennis), het vaardigheidsaspect (de kunde) en een emotioneel

aspect (waardering en houding). Dat de betekenis of verandering van betekenis

een verandering tot handelen impliceert, hoeft niet altijd zichtbaar te zijn in het
gedrag. Bolhuis (2001: 160) merkt op dat verandering van betekenis alleen geldt
voor de individuele persoon, dat die verandering niet in een bepaalde richting
moet plaatsvinden en dat leren een individueel proces is. Er hoeft dus geen voor-
opgezet doel te zijn. Klarus (1998: 108 en 109) spreekt in dat geval van spontaan
leren wat en passant plaatsvindt.

Leren kan overal: op school (formeel) of buiten school (informeel), op de werkplek
of buiten de werkplek, tijdens het dagelijkse leven, thuis of tijdens een hobby. Er is

dus altild een context (Kwakman, 1999: 22). Het referentiekader bij leren is de mate
waarin het nieuwe geleerde zich verhoudt tot het eerder geleerde en dus aansluit

of afwijkt van het eerder geleerde. Het referentiekader is niet alleen het uitgangs-
punt voor het dagelijkse doen en laten, maar vormt ook het uitgangspunt voor
nieuwe leerprocessen daar het de basis vormt voor selectieve waarneming en reac-
ties. Klarus (1998: 117) noemt leren daarom een voortdurend dialectisch proces van
actie en reflectie. Om te kunnen reflecteren moeten mensen bewust zijn dat ze
leren.
Uitgaand van de werkplek als context, mogen de opvattingen van Senge (1992: 187)

over de lerende organisatie93 hier niet onvermeld blijven. Organisaties zullen blijven
veranderen en zullen moeten leren uit omzien in actie.94 Hij stelt dat een van de
taken van de leider van de organisatie het ontwerpen van leerprocessen is (1992:

331). De ontwikkeling van het persoonlijk meesterschap (1992: 343) - als 66n van zijn
ontwikkelde disciplines - zou kunnen worden opgevat als een hulpmiddel voor het
leren van interim-managers.95 Op de vraag of dat inderdaad zo kan zijn, kom ik

later, in hoofdstuk 5, Op terug. De andere door Senge genoemde kerndisciplines

92 Nonaka en Takeuchi ( 1997: 64 en 74 e.v.) gaan echter uit van vier fasen, te weten: socialisatie (het uitwisselen, imiteren en overne-
men van ervaringen en persoonsgebonden kennis), externalisatie (het uitdrukken in expliciete begrippen van persoonsgebonden
kennis), internalisatie (van expliciet naar persoonsgebonden) en combinatie (van expliciet naar expliciet, ofwel het samenvoegen
van diverse onderdelen van expliciete kennis tot een combinatie).

93 Het door Senge gehanteerde begrip van de lerende organisatie is eigenlijk paradoxaal. Leren brengt vaak disorganisatie met zich
mee, terwijl organisatie verwijst naar orde en structuur.

94 Senge vindt hierbij aansluiting bij Schb (1983)
95 Het door Senge bedoelde persoonlijk meesterschap richt zich op de individuele einddoelen die iemand wil bereiken tildens zijn volle-

dige loopbaan. Het verschil tussen de huidige en de eindsituatie leidt tot creatieve spanning, wat weer motiveert tot leerinspannin-
gen en -acties. (Senge, 1992: 343; jaffe, 2001: 177; Lowyck: 2001: 172)

69



zijn: mentale modellen, een gemeenschappelijke visie en het teamleren.
Samenvattend is leren een ontwikkelingsproces gerelateerd aan een context en
een individueel referentiekader.

Sturing van leren

De vraag hoe men leert, zal hier eerst aandacht krijgen aan de hand van de mate
van en aard van sturing van het leerproces. In tegenstelling tot het spontaan leren

als gevolg van activiteiten die mensen verrichten en ervaringen die zij opdoen in
de dagelijkse handelingspraktijk, kan er ook bewust worden (aan)gestuurd tot
leren. Het is als de leerling op school, verplicht door de Wet op de Leerplicht, of
het vrijwillig deelnemen aan formele opleidingen of studies. De deelnemer maakt

zich, in een vooraf bepaald curriculum, cognitieve kennis en vaardigheden eigen. In
het curriculum zijn de einddoelen geaxpliciteerd en zal de deelnemer zich voor
deze ge8xpliciteerde einddoelen dienen te kwalificeren. De docent of opleider
heeft daarbij een sturende invloed op het leerproces. Bolhuis (2001: 30) spreekt in
dit kader over: 'Het is een bewust, gericht en opzettelijk ondernomen leerproces'.

Klarus (1998: 108 en 109) heeft het over: 'gearrangeerd leren met een hoge mate van

planning en met een specifiek leerdoel'. Een tweede vorm van sturing is als men zelf-
sturend leert; men leert uit eigen beweging of autodidactisch. Kenmerken daarbij
zijn het eigen initiatief en de mate waarin het leren bewust wordt nagestreefd.96
Een laatste vorm van sturing is de invloed van, of de communicatie over en weer
met, de omgeving of context. Er is dan geen sprake van een bewust gestuurd leer-
proces, maar het komt min of meer voort uit de dagelijkse ervaringen en handelin-

gen. Benamingen voor ongestructureerde, onbewuste en ongestuurde vormen van
leren zijn wei incidenteel leren omdat er geen duidelijk leerdoel aan ten grondslag
ligt of impliciet leren; een bijverschijnsel van dagelijkse handelingen. (Bolhuis, 2001:
95; Kwakman, 1999: 24; Onstenk, 1997: 97) Verondersteld wordt dat impliciet en
incidenteel leren leidt tot impliciete kennis en vaardigheden, in de Angelsaksische
literatuur ook weI tacit knowledge genoemd (Onstenk, 1997: 97). Op dit laatste

begrip kom ik nog terug.
Samenvattend zijn er drie manieren van sturing van leren: men moet, men wil zelf
of het gaat automatisch.

Structurering van leren
De tweede vraag die men kan stellen bij hoe men leert, is hoe het leerproces

gestructureerd is? De meest bekende visie op de structurering van het leerproces
is de Leercyclus van Kolb (Auer, 1994: 6). Deze gaat uit van een voortdurend te

doorlopen cirkel, gevormd wordt door een viertal ervaringen, handelingen en
acties, te weten: concrete ervaringen, het observeren en overdenken van die con-
crete ervaringen, het vervolgens veralgemeniseren en abstraheren daarvan en als
laatste het actief experimenteren. Vervolgens ontstaan weer nieuwe en concrete

ervaringen, enz. Het is het structureren van een proces van doen, waarnemen, aan-

96 Mintzberg (1995: 18) maaktbij zijn benadering over de stijl van de manager het onderscheid tussen opgelegd en zelfstudie.
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passen en opnieuw doen (Sch8n, 1983 en 1987).97 De leercyclus van Kolb sluit nauw
aan bij het single-loop leerproces van Argyris & Sch8n (1978). Deze laatsten gaan er
in hun denken over een leerproces van uit dat het om het oplossen van bepaalde
problemen en het bereiken van bepaald gegeven doelen gaat. Zij gaan dus van een
veel bewuster leerproces uit dan Kolb, namelijk het oplossen van een probleem.
Boomers (1989: 6) zegt daarover: 'binnen de gegeven kaders, regels en werkwijzen,
poogt men dus verbeteringen aan te brengen' en 'het betekent het aannemen van een

nieuw referentiekader en het herformuleren van uitgangspunten, regels en werkwijzen.'
Met andere woorden: er staat een bepaald normbeeld van de situatie voor ogen en
problemen als afwijkingen of fouten dienen te worden opgelost of te worden

gecorrigeerd.
Een andere manier van structurering van leerprocessen is het leren via unfreezing,

langs moving naar freezing. Of de gelijksoortige benadering: van onbewust onvaardig
naar bewust onvaardig, en vervolgens via bewust vaardig naar het gewenste eindre-
sultaat onbewust vaardig. Deze twee benaderingen van het leerproces gaan uit van
de bestaande kennis en kunde (het referentiekader), laten vervolgens zien dat het
referentiekader niet adequaat is, voegen nieuwe, meer adequate kennis en vaardig-
heden toe, en verankeren deze nieuwe kennis en vaardigheden (na veel oefenen)
in het handelingsrepertoire. Hierbil is sprake van bewuste leerprocessen, al zou
kunnen worden gesteld dat deze structurering ook plaats kan vinden zonder dat

de persoon zich dit bewust is.
Samenvattend mag worden gesteld dat er bij de aangehaalde benaderingen sprake
is van single-loop of double-loop leerprocessen. Bij het laatste gaat het niet alleen

om het aanpassen aan het beschikbare handelingsrepertoire, maar juist om het
vernieuwen van het referentiekader. Tegelijkertijd met grote interactie tussen de
beleefde ervaringen en de persoon die deze heeft ondergaan. De mate van de aan-
wezigheid van doelen, regels en werkwijzen enerzijds en het bij de persoon aanwe-

zige handelingsrepertoire anderzijds, bepalen de mate waarin de lerende bewust is
van de leersituatie en leereffecten.

Motivatie om te leren
Waarom zou iemand leren? Behavioristen benadrukken dat de motivatie tot leren
komt door prikkels van buiten of de beloning die het leren met zich meebrengt. In
de cognitieve psychologie wordt sterk de nadruk gelegd op innerlijke processen
die gepaard gaan met het verwerven van inzicht (Van Wingen, 2003: 22). De theo-
rie van het sociaal leren combineert deze twee benaderingen (Auer, 1994: 5;
Lowyck, 2001: 172 en 173)· Het sociaal leren gaat ervan uit dat er een duidelijk

(leer)doel is: de beloning (impliciet of expliciet) of de inzichtelijkheid die ontstaat
na het leertraject. Wat nu als er geen duidelijk (leer)doel is, namelijk als het leren
zich richt op een onbekend terrein? Klarus (1998: 111) komt, voor het beantwoor-
den van deze vraag, tot drie niveaus van bereidheid - lees: motivatie - om te leren.

97 Bij de ontwikkeling van de managersstijl gaat Mintzberg (1995: 13 e.v.) uitvaneen andere structurering van het leerproces. Hij stelt
dat het leerproces begint bij ervaring die invloed heeft op enerzijds de competenties en anderzijds de kennis. Die kennis leidt ver-
volgens weer tot het doen ontstaan van (mentale) modellen.
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Als eerste niveau noemt hij de leerbereidheid om te worden opgeleid. En hoewel

hierbij geen leerdoel is gee(pliciteerd en het om het leren zelf gaat, geeft de term
opgeleid impliciet aan dat het gaat om leren met een formeel karakter. Het tweede
niveau betreft de leerbereidheid om zelfte leren. Ook hierbij is het leerdoel niet

geixpliciteerd en gaat het om het zelf structureren van het leren. Als laatste
niveau noemt Klarus de leerbereidheid om profijt te trekken uit autonome leerer-

varingen. Hierbij is dus wei duidelijk sprake van leerdoelen, maar het begrip profijt
duidt daarbij zowel op beloning als te verwerven inzicht. Een andere invalshoek
betreft het door Klarus gehanteerde onderscheid in extrinsieke en intrinsieke
motivatie. Extrinsieke motivatie ontstaat als het leerresultaat volgt aan het einde
van een leercyclus terwijl intrinsieke motivatie optreedt als het leerresultaat duide-
lijk is vanaf de start van een leercyclus en Klarus (1998: 111) merkt daar over op:
'Duidelijkheid over het resultaat en gerichte feedback tijdens leer- en handelingsproces-

sen bepalen of er sprake zal zijn van meer extrinsieke dan weI intrinsieke motivatie.
Motivatie kan met andere woorden worden beinvioed door de vormgeving van het leer-
traject. Dit geldt voor zowel formele als informele leertrajecten'.
Samenvattend wordt motivatie tot leren, in relatie tot arbeids- of beroepssituaties,

bepaald door deze drie aspecten, te weten het innerlijke proces van het verkrijgen
van inzicht (het kunnen ontplooien en begrijpen van bepaalde taken), het beloond
worden (het voldoen aan bepaalde bekwaamheid) en de manier waarop leertrajec-
ten worden vormgegeven en geexpliciteerd.

De ontbrekende BoKS en de professional
Bij veel beroepen is bekend aan welke einddoelen of eindtermen de (voor)oplei-
ding voor dat beroep moet voldoen. Zonder het behalen van deze eindtermen is
toelating tot dat beroep of beroepsgroep dikwijls niet toegestaan. De afgestudeer-

de arts mag zich na het behalen van het artsenexamen, zijn huisartsenspecialisatie
en stage, vestigen als huisarts. De advocaat in wording kan zich na het behalen van

zijn bul in de rechtswetenschappen en zijn stageperiode, vestigen als zelfstandig
advocaat. Curriculum en eindtermen zijn vooraf bepaald en een ieder weet wat hij
moet leren en waaraan hij moet voldoen om als volwaardig lid tot de professie te
worden toegelaten. Er is voor deze beroepsgroepen een geaccepteerde Body of

Knowlegde and Skills (BoKS) en deze is voorafgaande aan het deelnemen aan de
(voor)opleiding in extenso bekend. Het proces om tot een vastgestelde en geac-
cepteerde BoKS te komen is vaak een langdurige ontwikkeling geweest en tijdens

dit ontwikkelingsproces is de onderhavige BoKS vele malen aangepast aan veran-
derende omstandigheden en inzichten. Telkens boog de betrokken beroepsgroep
zich opnieuw over haar BoKS en stelde vast dat aanpassing plaats diende te vin-
den. Vaak vormden ontwikkelingen in de wetenschap de aanleiding de BoKS van
de betreffende beroepsgroep te herzien (Schan, 1983: 23 e.v.; Wilenski, 1964: 144)
Sommige beroepsgroepen kennen echter geen wetenschappelijke basis voor hun

beroepsuitoefening. We zien bij veel van deze beroepen dan ook geen geaccep-
teerde BoKS. Tenminste niet een BoKS die gefundeerd is op eindtermen van een
(voor)opleiding die de beoefenaren exclusieve toegang geeft tot het toetreden tot

de beroepsgroep of het uitoefenen van het beroep. Interim-managers, organi-
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satieadviseurs en managers zijn daarvan sprekende voorbeelden.
Als de (voor)opleiding ontbreekt en er toch gestreefd wordt naar vaststelling van

de vaardigheden die bij een bepaald beroep horen, bewandelt men vaak de omge-
keerde weg. Via een functionele analyse van de uitvoeringshandelingen van het
beroep stelt men de gewenste vaardigheden, kennis en persoonskenmerken vast,
die samenhangen met de uitvoering van het beroep, taak of functie. Het aldus ont-
stane overzicht van vaardigheden, kennis en persoonskenmerken wordt daarmee
gedefinieerd vanuit de te verrichten taken. Het voldoen daaraan door de beroeps-
beoefenaar, noemen we over het algemeen: kwalificatie (Onstenk, 1997: 82 en 83;
Klarus, 1998: 34)· Met andere woorden: kwalificaties zijn de vereisten die in
arbeidssituaties aan personen gesteld worden bij het uitvoeren van bepaalde taken
of om een doel te realiseren en die kunnen worden uitgedrukt in een geformali-
seerde standaard. Het zijn als het ware de vereisten die aan een individuele
beroepsbeoefenaar worden gesteld om het beroep op goede wijze te kunnen uit-
voeren.98 Daarmee ontstaat ook de discrepantie tussen dat wat de beroepsbeoefe-
naar zou moeten kennen en kunnen en dat wat de beroepsbeoefenaar kent of kan.
Behalve dat bij kwalificaties wordt gesproken over formele standaarden, mag ook
worden opgemerkt dat deze formele standaarden een statisch karakter hebben.

Naar een brede opvatting
Bij een functionele analyse van beroepshandelingen door professionals ontstaat
een aantal problemen. Hun arbeidshandelingen zijn niet-routinematig, ze hebben

een grote mate van autonomie en individuele creativiteit bij het benaderen en

oplossen van dagelijkse arbeidsgerelateerde problemen en zijn daarmee dyna-
misch van karakter. Analyseren, formaliseren en standaardiseren van taken, rollen
en functies van professionals zijn daarmee niet goed mogelijk. Bij de analyse van
contextuele beroepshandelingen wordt daarom eerder gesproken van
competenties. Het is meer de analyse van de manier hoe de professional zijn arbeid
verricht en de manier waarop met problemen wordt omgegaan. Competenties dui-
den op het vermogen tot het uitvoeren van arbeidshandelingen en het oplossen
van arbeidsproblemen door de competente persoon. Onstenk (1997: 83 e.v.) merkt
daarover op: 'Competentie is daarmee een kenmerk van de werkende en in principe niet
beperkt tot het actuele takenpakket waarvoor de persoon wordt ingezet.' en omschrijft
later (2001: 268) competentie als: 'het vermogen van werknemers om een set van ken-
nis, houdingen en vaardigheden te benutten om concrete activiteiten op adequate wijze
te verrichten (plannen, uitvoeren, controleren en sturen) en daarbij om te gaan met de
opgaven, problemen, dilemma's en tegenstrijdigheden die zich in de arbeidsactiviteit
kunnen voordoen.' Klarus (1998: 40) definieert competenties als: '.... competenties

zijn aan de persoon gekoppelde geintegreerde of samenhangende cognitieve en prakti-
sche beroepsvaardigheden (sociale, beroepstechnische, methodische) waarmee een

bepaaide doelstelling wordt gerealiseerd c.q. een product of resultaat wordt geleverd.'

98 Boak e.a. (1991: 37) die de functionele analyse van competenties ziet : 'as the performance of work roles in real working environments
and the expectations which are placed on an individual performing a work role'.
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Heijden heeft het er over dat individuele competenties bestaan uit professional
knowledge and skills.99 Klarus (1998: 49) beschrijft competent zijn als: 'het geheel

van geformaliseerde competentievereisten dat in arbeidssituaties gesteld wordt om met

gewenst resultaat arbeidstaken uit te voeren en oplossingen voor uiteenlopende proble-
men te vinden en te realiseren.' Kwalificatie versus competenties is dus de confronta-
tie tussen de algemene kwalificatiestandaard met de individuele competenties en
de confrontatie van twee niveaus: de individuele vereisten van de arbeidssituatie
met de boven-individuele vermogens. Competent zijn houdt in dat er extra's zijn
bovenop vakspecifieke vaardigheden zoals algemene en brede persoonsgebonden
handelingsgerichte eigenschappen (Klarus. 1998: 39 en 40). Het analyseren en vast-
stellen van competenties heeft daarmee als vertrekpunt het analyseren van de out-
put of resultaten van arbeidshandelingen van de beroepsbeoefenaren in plaats van
de analyse van de te verrichten arbeidshandelingen.'00 Aan het gebruik van het
begrip competenties kleven ook nadelen. Zo merken Overduin e.a. (2003b. 64)
daarover op dat competenties vele definities kennen, een grote overlap hebben,
de voorspellende waarde onduidelijk is en dat beoordelingen van competenties
wisselende kwaliteit vertonen. Het gebruik van competenties is echter bij beroeps-
groepen zonder BoKS het enige hulpmiddel om gewenste kennis en vaardigheden
te indiceren. Onstenk (1997) komt bij zijn benadering van competenties tot een
indeling in tweedn, te weten: dimensies en soorten van competenties.101
Dat de beroepsbeoefenaar en het resultaat van zijn handelingen als uitgangspunt
bij de analyse van het vaststellen van competenties worden genomen, maakt die

analyse niet eenvoudig. Veel kennis en vaardigheden die beroepsbeoefenaren in
hun dagelijks handelen gebruiken, kan door de beroepsbeoefenaren moeilijk wor-
den geexpliciteerd. Giddens (1985: 43) zegt dat wat men feitelijk over de werksitu-
atie zelf onder woorden kan brengen, een weI erg beperkte opvatting weergeeft
over de kundigheid van de mensen. Klarus (1998: 98) stelt daarbij dat er kennis is

die noodzakelijkerwijs niet door het praktische bewustzijn verwoord hoeft te wor-

den. Waarbil het praktische bewustzijn door Giddens (1985: 43) wordt verklaard

als: 'alles wat men weet (en moet weten) om zich te kunnen bewegen in de uiteenlopen-

de contexten van het sociale leven.' Met andere woorden: veel van de door de

beroepsbeoefenaar gebruikte kennis en vaardigheden zijn moeilijk te expliciteren
bij de analyse van de output van de handelingen. De impliciete en persoonsgebon-
den kennis en vaardigheden - ook vaak aangeduid als tacit knowlegde '02 - is bij

99 Heijden (1998: 56 e.v.). Zil onderscheidt daarbil vijf niveaus van competenties, te weten: kennis, metacognitieve kennis, vaardighe-

den, sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen of flexibiliteit.
'°0 Een voorbeeld hiervan zijn de minstens 47 competenties voor functionarissen op directieniveau van het Ministerie van VWS

(VWS, interne notitie, februari 2002).
101 84 de dimensies noemt Onstenk: de inhoudelijke breedte (wat verwijst naar de set van taken en de vakmatige kennis en vaardig-

heden), de zingeving (wat verwijst naar de betrokkenheid bij de doelen en motief van de arbeidshandelingen), de reflectie (met
primaire verwijzing naar de ingezette instrumenten en de wijze waarop handelingen worden verricht, de mate van autonomie en

het beheersingsniveau). Bij soorten competenties noemt hil: vakmatige competenties (met als onderdelen praktisch technische

vaardigheden, omgangsvaardige vaardigheden, informatie- en symboolverwerkende vaardigheden), methodische competenties,
bestuurlijkorganisatorische competenties, strategische competenties, sociaal communicatieve competenties, normatief-culturele

competenties (en habitus) en leer- en vormgevingscompetenties zoals leervaardigheden, transfervaardigheden en vormgevings-
vaardigheden (1997: 85. 86 en 98 tot 125)·
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ervaren beroepsbeoefenaren in hoge mate ontwikkeld zonder dat er sprake is van
verbale representatie van deze vorm van knowlegde. Ze is alleen waarneembaar en
dus beoordeelbaar op haar resultaten (Klarus, 1998: 99). Sch8n (1987: 25) en Put-
nam (1999: 178) merken over tacit knowledge op dat tacit is knowing-in-the-action
en ontstaat als we er niet bij nadenken. Argyris (1999: 123) stelt zelfs dat: 'Routines

are implemented through skillful actions. Actions that are skillful are based largely on
tacit knowledge.' en Hatsopoulos e.a. (1999: 151) heeft het over intui'tie en gevoel en
dat tacit knowledge leidt tot een intuitief proces. Onstenk (1997: 98) verklaart tacit
of personal knowledge als: 'stilzwijgende of impliciete dimensie van vaardigheden' en
ook als: 'onbewuste regels bij expertgedrag'. Duidelijk is dat tacit knowledge ontstaat

door (langdurige)ervaring en een impliciet leerproces is. Hoogstwaarschijnlijk ont-
staat een belangrijk deel door een impliciete vorm van trial-and-error (Berman,
2002: 13 en 14; Klarus, 1998: 88). Deze vorm van impliciete trial-and-error houdt

nooit op en heeft een zeer dynamisch karakter (Onstenk, 1997: 85 en 86; Kwakman,

1999: 21 en 22) Trial-and-error is het dynamisch en impliciet doorlopen van de leer-
cyclus van Kolb.
Het expliciteren van de tacit knowledge leidt volgens Schan (1987) tot theories-in-
action. Tacit knowlegde is knowing-in-the-action als de beroepsbeoefenaar er niet bij
nadenkt. Als hij er wei bij nadenkt dan is er sprake van reflection-in-action (Sch6n,
1987: 87 e.v.; Putnam, 1999: 178). Reflectie is daarmee een hulpmiddel om tacit

knowledge te expliciteren. Herkenning van impliciete kennis en vaardigheden, en
daarmee competenties door het individu, is dus te relateren aan de mate van
reflectie die het individu toepast. Berman (2002: 13 en 14) vindt echter dat: 'tacit

knowledge cannot be codified. If it can be codified it is no longer tacit knowledge.'

Vatten we het voorgaande kort samen, dan mag ten eerste worden vastgesteld dat
competenties impliciet de basis vormen voor het handelen (tacit knowledge) en dat
deze competenties via beoordeling van de resultaten, met behulp van reflectie

door de individuele beroepsbeoefenaar, zijn te analyseren. Een tweede vaststelling
is dat het competentiebegrip een dynamisch karakter heeft. De manier waarop
arbeid wordt verricht en waarop met arbeid of beroep gerelateerde problemen
wordt omgegaan, is niet alleen een uiting van een bepaald niveau van competentie.
Door het handelen wordt de competentie ook (trial-and-error) impliciet verder
ontwikkeld. Competentieontwikkeling is daarmee dus ook afhankelijk van het aan-
wezige niveau van vaardigheden. En dit niveau kan per vaardigheid verschillen. Het
aldus brede competentiebegrip geeft daarmee aan het individu speelruimte om
binnen de arbeidsrelatie zijn eigen ontwikkeling te sturen (Kwakman, 1999: 21)

m Het begrip Tacit Knowledge is afgeleid van het begrip Tacit Knowing en Tacit Skills, de laatste begrippen werden het eerst gebruikt
door Polanyi in 1966. En behalve de relatie van deze begrippen met arbeidssituatie werden in de literatuur ook herhaaldelijk voor-

beelden gegeven als fietsen en andere dagelijkse activiteiten gegeven. Nonaka en Takeuchi (1997: 71 e.v.) merken hierover op dat
tacit knowledge niet alleen persoonsgebonden kennis is maar ook persoontijk en context specifiek is en, dat tacit knowledge zich
niet gemakkelijk leent voor formalisering of communicatie.
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Van een BoKS naar een breed competentieprofiel
Bij het analyseren van competenties vanuit de resultaten is het de vraag wat er nu
beoordeeld wordt: de resultaten als gevolg van handelingsacties of de competen-
ties? Voordat een beoordelingsinstrument voor analyse van resultaten wordt ont-
wikkeld, is het de vraag wat het beoordelingsinstrument meet. Is het niet vooral
een kwestie van het analyseren van het beoordelingsdomein en de daaraan te ont-
lenen beoordelingscriteria? Klarus (1998: 45) zegt hierover dat het al dan niet aan-

wezig zijn van competenties wordt afgeleid uit informatie over gedrag of gedrags-
resultaten (die de aanwezigheid van een bepaalde competentie al dan niet bevesti-

gen). We vinden een bevestiging dat het vooral zou gaan om gedrag en gedragsre-
sultaten bij Boak, e.a. (1991: 21) die stellen: 'Competences are the relevant qualities
and skills that lead to effectivejob performance. They are related to observable beha-
viours, so they can be tested and confirmed.'
Bij confrontatie tussen kwalificaties (functie, taak en rolgebonden) en competen-
ties (individuele kennis en vaardigheden) zouden competenties meetbaar moeten
zijn. Pas als deze competenties meetbaar zijn, kan de kloof gedicht worden tussen
vereiste (kwalificerende kennis en vaardigheden) en beschikbare kennis en vaardig-
heden (competenties) (Klarus, 1998: 10).
Introductie van het competentiebegrip kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het
omschrijven van een BoKS van beroepsgroepen die een BoKS niet kunnen vaststel-
len uit de einddoelen of eindtermen van een relevante (voor)opleiding. De kwalifi-
catie, bijvoorbeeld een diploma of aan de andere kant een bewijs van het vooraf
voldoen aan een gegeven set van kennis en vaardigheden, kan hierdoor worden

vervangen door een BoKS die bestaat uit een set van competenties. De set is weI-
iswaar afgeleid van de gewenste resultaten die het handelingsrepertoire voort
moet brengen, maar daarom niet minder relevant. Terwijl een set van kwalificeren-
de kennis en vaardigheden een statisch karakter heeft (men toetst bij het einde
van de opleiding), hebben competenties een dynamisch karakter. Naarmate men

langer in het beroep zit en dus meer ervaring opdoet, ontwikkelen competenties
zich gaandeweg vanzelf.
Samenvattend kan een beroepsgroep in plaats van een BoKS ook een breed com-

petentie profiel ontwikkelen voortkomend uit de gewenste resultaten van hande-

lingen. Het competentieprofiel heeft een dynamisch karakter en ontwikkelt zich

gaandeweg tijdens de beroepservaring. De competenties dienen daarbij wei meet-
baar te ziln.

4.3.3 De professional en leren

Wat leert een professional
Voor professionele beroepen met een BoKS, gevormd door eindtermen van de

(voor)opleiding, wordt tijdens deze opleiding kennis en kunde overgedragen.
Aan het eind van de opleiding vindt kwalificatie plaats indien de opgeleide per-
soon de eindtermen beheerst. Bij professionele beroepen zonder BoKS (die
gevormd wordt door eindtermen van een vooropleiding) is het leren binnen de
werk- of beroepspraktijk veel effectiever dan het overdragen van (cognitieve)
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kennis.103 Auer (1994: 5) spreekt bil de professionele beroepsgroepen met een
BoKS die wordt gevormd door eindtermen van een opleiding over het opleiden tot

een professional. En bij het leren van de professional zonder een zodanige BoKS
over opleiden van professionals. Met andere woorden gaat het bij het opleiden tot
professionals dus meer om het voldoen aan de vereisten van de opleiding en
arbeidssituatie en bij het opleiden van professionals meer om de ontwikkeling van
de individuele competenties. Het gaat dan om het bewust maken van het eigen
handelingsrepertoire en de daaraan ten grondslag liggende competenties.
Kwakman zegt daarover dat: 'reflectie van het handelen in de praktijk noodzakelijk is

om dit handelen te verbeteren en leidt tot het onderkennen van praktijkkennis voor de
professional en het ontwikkelen daarvan het belangrijkste doel voor professionele ont-
wikkeling zou moeten zijn en dat het expliciteren van tacit knowledge plaats vindt door
samen met anderen te reflecteren'. (Kwakman, 1999: 30).104 De wijze van leren door
reflectie, waarbij werk- of beroepspraktijk en context centraal staan, is in hoge
mate effectief. Met de intentie van de beroepsbeoefenaar om op basis van reflec-
tie van zijn eigen ervaringen en de rollen die hij daarin vervult, deze reflectie uit te
voeren in dialoog met zijn collega-professionals, stuurt de professional zelf zijn
ontwikkeling. Burger, e.a. (2002: 62) hebben het in dit kader over: 'het op peil bren-
gen van vakkennis, methoden en technieken en niet in de laatste plaats aan zelfkennis.'
Competentieontwikkeling wordt daarmee onderdeel van het dagelijkse werk. De
mate waarin ontwikkeling op de competentiegebieden plaatsvindt, is afhankelijk
van de mate waarin de professional in staat en bereid is om kritisch te reflecteren
op zichzelf en op zijn beroepspraktijk. De vaardigheid te reflecteren is de belang-
rijkste vaardigheid om tot verder professionaliseren of ontwikkeling te komen.
Allereerst dient de professional te leren reflecteren. Het reflecteren draagt daarna
weer bij aan het leren zelf. Kort gezegd de professional zal dus moeten leren te

leren (Auer, 1994: 5 e.v.).

Behalve het reflecteren van de eigen vaardigheden, is echter ook sprake van een
tweede invalshoek voor reflectie. Bij uitnemende professionals, dat wil zeggen

professionals die uitstekende beroepsresultaten boeken, wordt bij een beschrijving
van hun uitnemendheid dikwijls niet als eerste gewezen op hun (professionele) vak-
kennis. Begrippen die meestal eerder worden genoemd zijn: wijsheid, talent of
intuitie en communicatieve vermogens. Het lijkt erop alsof bij een dergelijke
beschrijving het eerder gaat om kunst dan kunde (Schan, 1987: 13)· Om van deze

kunst of kunde te leren, zou hun performance moeten worden bestudeerd om vast
te stellen welke competenties en welk niveau van competenties voor deze kunst of
kunde de grondslag vormen. Voor de uitnemende professional zelf, zijn die eigen
competenties en het niveau van deze competenties grotendeels tacit. Hij kan die
competenties die ten grondslag liggen aan zijn goede resultaten dan ook zelden

expliciteren. Een lerende professional zal dus bij de vraag wat hij moet leren,

'03 Zie o.a. Burger e.a. (2002: 62 e.v.) en Kwakman (1999: 24) die bij het beschouwen van leraren er van uitgaat dat nascholing van die
leraren zover mogelijk moet aansluiten bij de praktijksituatie. Van de Krogt (1981: 135 e.v.) meri(t in tegenstelling daarmee wei op
dat het geleerde bepaald wordt door de professie en niet door de arbeidssituatie waar die professional werkzaam is.

104 Zie Ook: Schen (1983: 52 e.v.)
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bereid moeten zijn naar di6 collega's (met goede resultaten) te kijken en van hen
te leren.'05 Het analyseren waarom een collega zulke goede resultaten bereikt en
daaruit leren, kan niet anders dan te gelijkertijd de eigen competenties contextu-
eel te vergelijken of te reflecteren. Sch8n (1983.63) zegt daarover: 'Reflectie is niet

vanzelfsprekend maar weI noodzakelijk bij het voorkomen van routine en voor verdere

professionalisering.'
Naast het leren door reflectie is er ook automatisch leren. In het werk van profes-
sionals voldoen standaard oplossingen zelden en professionals zoeken zelf manie-
ren om met deze situaties om te gaan; ze ontwikkelen knowing-in-action. (Schan,
1983: 53 e.v.) via een soort trial-en-error. Vaak ontstaat er daarmee tijdens het werk
automatisch een toevoeging aan het handelingsrepertoire. Klarus (1998.97) heeft

het hierbij over immanent leren, namelijk competentieontwikkeling in en door uit-
voering van taken tijdens beroepstaken.
Uit het bovenstaande zou kunnen worden geconcludeerd dat het bil het leren van

professionals gaat om competentieontwikkeling met behulp van reflectie of het
automatisch uitbreiden van het handelingsrepertoire. Dit is niet helemaal waar.
Veel professionele beroepen hebben ook een stevige basis van cognitieve kennis.
Deze cognitieve kennis verandert gedurende de tijd waarin de professional werk-
zaam is en men verwerft deze kennisuitbreiding of kennisverandering tijdens de
professionele levensloop.106 De professional zal zich van deze kennisuitbreiding of
-verandering op de hoogte moeten houden om zich deze kennis eigen te maken.

Vatten we het voorgaande kort samen dan dient de professional tildens zijn
arbeidzaam leven, allereerst leren te leren. De meest effectieve manier daartoe is de
reflection-in-action, dat wil zeggen het bewust reflecteren op het handelingsreper-
toire in de context van de arbeidssituatie inclusief impulsen uit het clientsysteem.
Het bewust leren na het bewust leren te reflecteren.
Naast het bewust reflecteren ontstaat ook uitbreiding van competenties middels
de onbewuste trial-en-error: het onbewuste leren. Een derde component van het
leren van de professional is het blijven toe-eigenen van cognitieve (vak)kennis.
Vernieuwing en verandering in deze kennis blijven voortdurend optreden en de

werkzame professional zal deze dienen te lokaliseren en te internaliseren.

Structurering van leren en de professional
Knowing-in-action of het automatisch leren vanuit de werksituatie kent een hoge
mate van spontaniteit. De werkzame professional past automatisch en zonder zich
hiervan bewust te zijn, het handelingsrepertoire aan en breidt zo zijn competen-
ties uit of verbetert deze. Nadeel is wei dat hij zich dat niet bewust is en het is
daarmee de vraag of de veranderde competentie ook geinternaliseerd wordt. Dui-
delijk is wei dat deze wijze van competentieontwikkeling ongestructureerd en

'05 Dechant (2003: 73) merkt hierover op dat leren effectiever wordt, naarmate er van meer feed-back bronnen gebruikt wordt
gemaakt.

,06 Vaak wordt bij deze kennis gerefereerd aan een begrip als harde kennis. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kennis van financi8le

constructies en fiscale modaliteiten bij de interim-manager die in dat kennisveld werkzaam is, de voorlichting over de werking van
nieuwe of verbeterde geneesmiddelen voor de arts en de actuele iurisprudentie voor de advocaat.
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onbewust plaatsvindt en dat van formele of informele scholing geen sprake is.
Bij het leren door professionals is, als we kijken naar structurering van het leren,
sprake van twee analyseniveaus. Het eerste analyseniveau betreft het leren leren,
ofwel het leren reflecteren. Formele opleidingen (zoals die waarbij voor een op eind-
termen gefundeerde BoKS wordt opgeleid en gekwalificeerd'07) schenken weinig
aandacht aan het aanleren van reflectietechnieken. Als opleidingen die aandacht
weI zouden schenken, is er het nadeel dat er niet gereflecteerd kan worden op een
contextuele werk- of beroepssituatie. Aanleren en gebruik van reflectietechnieken
wordt opportuun nadat de professionele beroepsbeoefenaar in arbeidssituaties
terecht is gekomen. Zijn handelingen daarbinnen en de handelingsresultaten als
gevolg daarvan, laten in vergelijking met te bereiken resultaten, gaandeweg zien

dat competentieontwikkeling via reflectietechnieken noodzakelijk is. Een ander

aspect dat meespeelt bij de beginnende beroepsbeoefenaar - naarmate hil in de
tijd verder verwijderd is van zijn (voor)opleiding - ontstaat vaak door verandering
van werkveld. Of er treedt een vorm van specialisatie op, of er treedt juist een
sterke verbreding van zijn speelveld op. Specialisatie of verbreding hoeft echter
niet gebonden te zijn aan of een logisch gevolg te zijn van de soort (voor)oplei-
ding.'08 Toeneming van competenties door verbreding wordt ook weI aangeduid
met het omgekeerde T-model.'09 Bij alle mogelijke ontwikkelingen zijn reflectie-
technieken een goed middel tot competentieontwikkeling. Structurering daarvan,

mogelijk zelfs via een formeel opleidingstraject, is daarvoor zeer effectief. Leren

om te leren dient daartoe gestructureerd en gestuurd te worden. Sturing door een

opleider of trainer is daarbij van belang.
Het tweede analyseniveau ontstaat nadat de professional geleerd heeft te reflecte-
ren. Hij wordt in hoge mate zelfsturend en is slechts nog in geringe mate afhanke-

lijk van een opleider of trainer. Vormen van formele opleiding verschuiven bij toe-
nemende ervaring van de beroepsbeoefenaar naar leervormen waarbij het infor-
mele karakter toeneemt."0 Zelfsturend wil echter niet zeggen dat hij zijn reflectie
dus solistisch zal laten plaatsvinden. Competentieontwikkeling via reflectie gaat
om het verkennen van succesvolle kennis en vaardigheden (bij en met collega pro-
fessionals) in vergelijking met het eigen handelingsrepertoire.
Bil reflectiemethodes als bijvoorbeeld intervisie of intercollegiaal consult

(Driehuis, 1997; De Haan en De Ridder, 2003) is meestal sprake van een groep van
professionals met een niet al te grote heterogeniteit in soorten kennis en binnen

deze groep zijn allen werkzaam binnen eenzelfde professionele beroepsactiviteit.
Of deze groepen zich laten begeleiden, hangt af van de mate waarin de deelne-
mers de betreffende reflectiemethodiek beheersen. De genoemde methodieken
hebben een georganiseerd en gestructureerd karakter, doch ontstaan door een

grote mate van eigen initiatief en zelfsturing door de professional zelf. Ook bij het

'07 Het zijn die opleidingen die volgens Auer (1994 5 e.v.) opleiden tot professional.
,08 Opleidingen als medicijnen, recht, techniek of economie kunnen allen tijdens het carri6repad leiden tot superspecialisatie of tot

verbreding. Bij verbreding wordt hierbij gedacht aan het tijdens de loopbaan steeds meer verkrijgen van leidinggevende taken of
een steeds grotere inzetbaarheid (employability).

109 Zie bijvoorbeeld Smid e.a. (2001: 38,94 e.v.)
11° Metde termen formeel en informeel wordt hierbij gedoeld op het in meer respectievelijk mindere mate volgen van een standaard

opleiding of -training waarvan het eindresultaat van te voren bekend is.
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aan- of bijleren van nieuwe cognitieve (vak)kennis door de professional ligt het ini-

tiatief bij de professional en deze vorm van leren heeft daardoor een hoge mate
van zelfsturing. Het deelnemen aan deze vorm van (na)scholing heeft echter een
veel formeler karakter en vindt gestructureerd plaats onder leiding van een oplei-
der of trainer. Ook zijn de eindtermen van deze (na)scholing vooraf bekend en is
de samenstelling van de op te leiden groepen meer heterogeen van aard dan bij
reflectieve groepen.
Samenvattend mag worden gesteld dat naarmate de professional langer betrokken

is bij de uitvoering van arbeidshandelingen in zijn professionele beroepsterrein,
een grotere mate van zelfsturing bij het reflectief leren zal plaatsvinden: invloed en
inzet van een (additionele) opleider of trainer zal afnemen. In het begin van een

professionele carri6re dient de beroepsbeoefenaar echter eerst leren te leren, waar-

voor een hoge mate van externe sturing en een hoge mate van structurering nood-
zakelijk zijn.

Motivatie en het leren van de professional
Professionals zijn beroepsbeoefenaren die voortdurend streven naar verbetering
van de kwaliteit van hun werk. Voortdurende verbetering van kwaliteit betekent
voor professionals voortdurend leren en het ontwikkelen van hun competenties.
Anders gezegd: het voortdurend verhogen van hun competentieniveau(s). Eerder

gaf ik aan dat ontwikkeling ook automatisch kan plaatsvinden: voor goede interna-
lisatie is bewust leren van groot belang. En bewust leren kan alleen optreden als er
ook de intentie tot dat bewust leren en internaliseren aanwezig is.111 Voor de pro-

fessional die wil professionaliseren, dat wil zeggen bewust en voortdurend met

zijn eigen beroepsmatige ontwikkeling bezig wil blijven, dient de motivatie tot ver-
beteren voortdurend aanwezig te zijn. De drang tot verbeteren is daarmee het eer-
ste niveau van motivatie.
Bij professionals is ook nog sprake van een tweede achtergrond van motivatie om
te leren en zich te ontwikkelen. Veel professionals hebben de neiging telkens nieu-

we, beroepsmatige uitdagingen te zoeken. Ze kunnen deze uitdagingen vinden in
nieuwe taken, functies, rollen, opdrachten of andere contexten en de nieuwe pro-
blemen die zij daarin ontmoeten. Blijkbaar hebben deze professionals ambities die
verder strekken dan de zuiver maatschappelijke of beroep gerelateerde carri&re. m

Nieuwe uitdagingen aangaan betekent relevante competenties ontwikkelen. De
motivatie om deze uitdagingen op te zoeken, leidt inherent tot motivatie om te
leren en is daarmee het tweede niveau van motivatie. Ook beloning kan als moti-
vatie mogelijk meespelen. Het gaat dan eerder om waardering door beroepsgeno-
ten dan materidle vormen van beloning, al mag worden aangenomen dat uitste-

m  Van Wingen  (2003: 23) meri(t -   in het kader van het opleiden van managers - op dat de managers zichzelf verantwoordelijk moe-
ten voelen voor de eigen ontwikkeling en dat gedrag (attitude) een kwestie van keuze is. De bereidheid tot leren is de bereidheid
tot reflectie en dus openstaan voor feedback zijn voor hem kernbegrippen en lerend vermogen een voorwaarde. Zie ook: Dechant

(2003)·
m Een voorbeeld is de professionele beroepscarritre bij organisatieadviseurs, zoals de junior consultant die zich ontwikkelt tot

allround consultant met andere rollen in adviesprocessen en in andere clientsystemen. Ook bij interim-management zien we vaak
dat beroepsbeoefenaren buiten hun functionele specialisatie willen gaan of dat ze van vervangen willen overstappen naar verande-

ren
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kende professionals die de moeilijkste problemen oplossen, ook de best gehono-
reerden zijn.'13
In feite sluit de analyse van de leermotivatie van de professional aan bij eerder
genoemde benadering van Klarus (1998.111).
Samenvattend worden professionals gemotiveerd om te leren door het verkrijgen
van beter inzicht, het bereiken van hogere competentieniveaus of betere resulta-
ten van arbeidshandelingen en aanzien door hun beroepsgenoten of mogelijke een

hogere honorering.

Interne (gedrags)regels en het leren van professionals
Onderdeel van de collectieve professionalisering is het oprichten van beroepsver-
enigingen waarvan beroepsgenoten lid kunnen, mogen of moeten worden. Bij klas-
sieke professies als bijvoorbeeld de medici is de beroepsvereniging zelfs gelaagd
aanwezig. Elke medicus kan lid zijn van de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij tot de bevordering van de Geneeskunde) en tevens lid van de beroepsver-

eniging die zijn specialisatie betreft (bilvoorbeeld de huisartsen, de cardiologen,
de verzekeringsartsen, etc.). De organisatiegraad bij de klassieke professies en hun
beroepsbeoefenaren is nagenoeg i00%. Bij de meer recent gevormde beroepsgroe-

pen als bijvoorbeeld de organisatieadviseurs of de interim-managers is die organi-
satiegraad veel lager of zelfs heel laag.
Voor toetreding tot een beroepsvereniging worden voor iedere professionele
beroepsgroep eigen regels gesteld die voornamelijk bestaan uit een combinatie
van kennis (veelal te relateren aan de opleiding) en kunde (te relateren aan oplei-

ding en/of opgedane ervaring na een opleiding of ervaring op een bepaald niveau
van de uitgevoerde werkzaamheden). Het lidmaatschap van een beroepsvereniging
betekent het conformeren van het individuele lid aan de interne regels die een
beroepsgroep aan haar leden stelt.

Tot voor een jaar of tien kon men lid worden van beroepsverenigingen en bleef dat
zo, zonder verdere verplichtingen tot het einde van de professionele loopbaan.

Deze vanzelfsprekendheid is het laatste decennium veranderd. Behalve de drem-
pels om lid te worden, zijn er nu vaak ook drempels om lid te blijven en deze nieu-
we drempels liggen vooral op het vlak van het leren of bijleren. De oorzaak voor
deze veranderingen is tweeledig. Enerzijds bestond er bij individuele beroepsbeoe-
fenaren de intentie (of noodzaak) tot voortgaande ontwikkeling en werd deze

drang of noodzaak door de beroepsgroep overgenomen. In een latere fase werd
deze voortgaande ontwikkeling - wil men zijn lidmaatschap van die beroepsvereni-
ging kunnen behouden - zelfs verplicht gesteld. Aan de andere kant is er ook een
maatschappelijke druk ontstaan tot bijleren. Zo hebben de huisartsen zelf verplich-
te nascholing ingesteld omdat deze verplichting anders door de overheid was

opgelegd.
Gaandeweg kunnen we constateren dat nu vrijwel alle professionele beroepsver-
enigingen leren en bijleren in hun interne gedragsregels tot een verplichting hebben

13 Zo blijkt uit een onderzoek onder ORM-leden in 2003 ondermeer dat de moeilijkheidsgraad van opdrachten en het aantal
opdrachten dat men eerder heeft uitgevoerd, bepalend zijn voor de honorering (ORM-Nieuws nr. 30).
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gemaakt, of als beroepsvereniging op weg zijn dergelijke regels verplicht te gaan
stellen. Het gaat daarbij om inspanningsverplichtingen tot leren en bijleren en niet

om resultaatverplichtingen.1'4
Leren en bijleren wordt daarmee niet alleen gestuurd door de individuele motiva-
tie van de professional maar ook door extern afgedwongen verplichtingen.

4.3.4 Analyse en samenvatting

Het aanleren van cognitieve kennis en vaardigheden vindt veelal plaats via formele

opleidingen. Naarmate professionals langer werkzaam zijn, zet hun ontwikkeling
zich voort aan de hand van hun ervaringen binnen een clientsysteem of werkplek.
We spreken dan minder over vaardigheden waarvoor ze gekwalificeerd zijn. Wer-
kende professionals ontwikkelen competenties die boven de kwalificaties uitstij-
gen. BoKS of geen BoKS (in termen van einddoelen van opleidingen), competen-
ties dienen door de professional voortdurend te worden ontwikkeld, verbreed of
verhoogd. Anders, zo werd in hoofdstuk 4.2 afgeleid, is er geen sprake van een

professional of is er geen sprake van professionaliseren.
Reflectie op de eigen acties of op het eigen handelingsrepertoire is voor professio-

nals, om voortdurend te leren en te ontwikkelen, zeer effectief. Reflecteren moet
weI eerst aangeleerd worden en bij dit leren te leren is de hulp van een opleider of
trainer zinvol. Naarmate de professional heeft geleerd te reflecteren wordt de

inzet van een opleider of trainer minder noodzakelijk. Het leren te leren, en het
leren daarna dienen primair vanuit de individuele intentie en het individuele initia-
tief plaats te vinden: het is zijn eigen keuze. De professional wordt intrinsiek gemo-
tiveerd door zijn eigen wens om te professionaliseren. Beloningen als waardering
door beroepsgenoten of honorering zouden secundair moeten zijn. Een tweede
manier van leren is het spontaan, impliciet of automatisch leren. De professional
past door een soort van trial-en-error zijn handelingsrepertoire aan en verankert
deze aanpassing binnen zijn tacit knowledge. Het is echter de vraag of de aanpas-

sing van zijn handelingsrepertoire ook wordt geinternaliseerd: het gebeurt immers
niet bewust. Een laatste vorm van leren door de professional is het leren van ver-

anderingen in de cognitieve (vak)kennis rond zijn werkveld. Ook hier ligt het initia-

tief bij de professional, het aanleren zelf vindt vaak plaats in een formele en

gestructureerde leeromgeving.
En hoewel beroepsverenigingen tot voor een jaar of tien vanuit hun interne

(gedrags)regels geen dwang tot leren en ontwikkelen uitoefenden, is daar recent

verandering in gekomen. Veel beroepsverenigingen hebben al verplichtingen in
hun beroepsregels opgenomen, terwijl andere beroepsverenigingen daar serieus
over nadenken.

114 Een van de gevolgen van dergelilke verplichtingen is dat naast de calculerende burger nu ook de calcuterende professionol is te herken-
nen. Een tweede opmerking hierbil is dat bil wei professionele beroepsgroepen het leren met behulp van reflectieve technieken

nog maar spaarzaam wordt toegepast.
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Hoofdstuk 5
Interim-management en
interim-manager: verklaring en
relaties

5.1 Inleiding

Na de begripsbepaling en een typologie van opdrachten heb ik in de vorige twee
hoofdstukken afgeleid wat een professional is en hoe deze zichzelf kan professio-
naliseren. In dit hoofdstuk kijken we vervolgens naar het verklaren van de subjec-
ten van dit onderzoek: de interim-manager en zijn beroepsveld, het interim-

management. Vanuit een historisch perspectief wordt het ontstaan en de ontwik-

keling van het interim-management geschetst. Vervolgens wordt een parallel
getrokken met ontwikkelingen in het buitenland en wordt de vraag beantwoord of
er misschien sprake is van een puur Nederlands fenomeen.
Afsluitend wordt in dit hoofdstuk uitgebreid stilgestaan bij de verschillende

(markt)partijen die onderdeel vormen van het interim-management en hun onder-

ling vaak complexe relaties.

5.2 Historie

5.2.1  Verklaringen voor het ontstaan

De begrippen interim-management en -manager zijn relatief nieuw in het brede
veld van zakelijke dienstverlening. Een klein aantal managers, allemaal met ruime
ervaring in het bedrijfsleven, besloot zich in 1974 te groeperen en zich als interim-
managers aan te bieden; het eerst interim-managementbureau in Nederland was
daarmee een feit (Banning en Klep, 1987: 11). De activiteiten van dit bureau richtten
zich vooral op ondersteuning van ondernemingen met grote financiale of strategi-
sche problemen. Opdrachtgevers hadden voor het oplossen van de geconstateer-
de problemen op zeer korte termijn behoefte aan (additionele) daadkracht en

managementexpertise om de continuYteit van hun ondernemingen zeker te stellen.

Vaak wordt weI gesteld dat de overgang in de jaren zestig en zeventig van een pro-
ductie-economie naar een markteconomie de aanleiding was voor grote verande-

ringen in bestaande marktverhoudingen en marktposities. Deze veranderingen, in
combinatie met de twee oliecrises in de jaren zeventig, leidde bij veel bedrijven tot

ernstige (continuiteits)problemen. En in die context deed de turn-aroundmanager
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zijn intrede (Maas e.a., 2001b: 109) Interim-management leek een passend hulp-
middel. Het is vooral deze verklaringsgrond voor het ontstaan van het interim-
management die vele auteurs aanhangen (Banning e.a; 1987: 32; Roos, 1993: 23 e.v.;
Hordijk en Van der Scheur, 1992: 132). Mogelijk dat de uitkomsten van onderzoeken
als van Agenti (1976), Bibeault (1982) en Wammes (1985)115 de aanzet tot deze ver-

klaringsgrond hebben versterkt. Niet iedereen neemt deze verklaringsgrond voor
het ontstaan van het interim-management voetstoots aan.'16 Zo vragen Ten
Koppel e.a. (1996: 337 en 340) zich af of de aan de markt- of conjunctuurgerelateer-

de verklaring voor de opkomst van het interim-management, afdoende is. Zij zien
de opkomst van het interim-management als resultante van organisatorische, eco-
nomische en maatschappelijke krachten en stellen dat een scala van factoren
ervoor heeft gezorgd dat op een bepaald moment ruimte voor en behoefte aan

interim-management ontstond.
Dat de marktsector sinds de jaren zestig, in de zin van markteisen en performance
criteria, telkens moest veranderen, laat het overzicht in tabel 5.1 zien. Dat het regu-
liere management in de marktsector met deze steeds sneller opeenvolgende en
extern afgedwongen veranderingen moeite had, kan ook een verklaringsgrond zijn
voor de inzet en ontwikkeling van het interim-management.

Tabel 5.1 Verandering van markteisen en performance criteria117

Jaren markteisen performancecriteria

'60 prijs efficiency
'70    prijs + kwaliteit efficiency + effectiviteit

'80    prijs + kwaliteit + levertijd efficiency + effectiviteit + flexibiliteit

'90    prijs + kwaliteit + levertijd + uniekheid efficiency + effectiviteit + flexibiliteit + creativiteit

2000     prijs + kwaliteit + levertijd + efficiency + effectiviteit + flexibiliteit +
uniekheid + toegevoegde waarde creativiteit + professionalisme + shareholdervalue

Een andere belangrijke verklaringsgrond voor het ontstaan en de groei van het
interim-management, was het strakke keurslijf van het arbeidsrecht"8 in Nederland
tot het einde van de jaren tachtig. Het was juridisch moeilijk om snel van managers
af te komen. Bijna elke manager functioneerde met een arbeidscontract voor
onbepaalde tijd. Er was dus weinig flexibiliteit (Bleker en Spaans, 1992: 275 en 279;

Clutterbuck e.a., 1999: 21; RIM, 1998: 15; Soeters, 1992: 299). Werving van adequaat

management had automatisch als consequentie dat een arbeidscontract zou wor-
den afgesloten voor onbepaalde tijd. Genoemde auteurs stellen daar bovenop dat

115 Argenti (1976: 34 en 51 )stelt dat slechts 1% van de onderzochte faillissementen te wijten is aan exteme oorzaken en dus 99% is te
wijten aan het zittende management. Bibeault (1982) komt tot vergelijkbare uitkomsten. Hij stelt dat het zou gaan om 10% resp.
go%. Wammes (1985: 9 e.v) verwijst naar vergelijkbaar onderzoek naar management als oorzaak van faillissement in Belgie (67%),
Frankrijk (65%), Canada (70%) en Nederland (71%).

1'6 Zie o.a. Soeters (1992: 299) die twijfelt of het inzetten van externe crisismanagers, resp. interim-managers, wei altijd zo effectief is.

117 Afgeleid uit: Bolwijn en Kumpe (,989: 971 Wichard (19943: 4): Van der Togt (1994b: 40) en Bont (2000: 13)
118 Ook het vele en langdurig ziekteverzuim in Nederland speelt daarbij mogelijk een rol.
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organisaties in economisch onzekere tijden ook minder bereid zijn hun loonsom

permanent te verhogen en daarom veel eerder geneigd zijn een functionaris voor

korte termijn in te huren. Bovendien kan bij ongeschiktheid of het niet behalen van
vooraf besproken resultaten, de zakelijke relatie met een tijdelijk aangestelde snel
worden ontbonden'19 (SKIM/INDIS, 1998a.15; Go|zen, 1992: 13·; Clutterbuck e.a.,
1999: 20).120
Maas komt met een aanvullende verklaringsgrond voor het ontstaan en de ontwik-
keling van het interim-management. Hij stelt dat 66n van de redenen tot, en aan-
trekkelijkheid van, interim-management mogelijk voortkomt uit de typisch Neder-
landse situatie binnen organisaties met haar countervailing powers (Maas e.a.,
2001b: 109) Verschillende groepen van zittend management delen de verantwoor-
delijkheid en zodra zil daarop worden aangesproken, verwijzen ze naar andere ver-

antwoordelijken. Het blijven zoeken naar consensus en het tevreden willen stellen
van alle stake-holders (Van Iterson, 2000: 176 e.v.)'21 of het ontlopen van de eigen
verantwoordelijkheid, leiden vaak tot (langdurige) symptoombestrijding; de echte

problematiek komt zodoende niet aan de orde. Door inzet van interim-manage-
ment kan de bestaande impasse worden doorbroken. We spreken in dit kader van
het Nederlandse poldermodel. Andere bronnen bevestigen Maas in zijn conclusie
over de wijze van besluitvorming of noemen aversie tegen macht binnen Neder-
landse organisaties (Bleker e.a., 1992: 276 e.v.; RIM, 1998: 15; Ramondt, 2004: 5; Van
Iterson, 2000: 182-184)· Ook de studie van Harzing en Hofstede (1996) stelt dit min
of meer voor Nederland vast.122 Zij concluderen echter dat dit niet typisch Neder-
lands is en er sprake is van culturele verwantschap tussen bijvoorbeeld Nederland,
de Scandinavische landen en in mindere mate de Angelsaksische landen. We
komen in dit hoofdstuk nog terug op de conclusies van hun onderzoek. De ontwik-
keling van het interim-management in deze genoemde landen verschilt echter

nogal met Nederland.
Een laatste veel gehoorde reden is het verwijzen naar de relatief hoge adviesdicht-
heid in Nederland (o.a. Catz, 1996: 26). Met andere woorden: omdat opdrachtge-
vers in Nederland op zo'n ruime schaal van externe adviseurs gebruik maken, ligt
het voor de hand te veronderstellen dat zij ook voor het inhuren van interim-
management open staan. Onderzoek naar de relatie tussen het aantal organisatie-
adviseurs en de omvang van het interim-management is echter nooit uitgevoerd.

119 Zou deze redenering opgaan, dan mag daarvan worden afgeleid dat naarmate het arbeidsrecht flexibeler wordt (wat zeker niet

voor de overheid opgaat), de inhuur van interim-management weer zou afnemen. Een dergelijkesamenhang is in de jaren negentig
zeker niet te constateren. De groei van de uitzendbureaus is gedeeltelijk wei aan flexibilisering van het arbeidsrecht te wijten, zeker
als het gaat om uitzendkrachten in de hogere segmenten. Na de recente recessie zien we weer dat een stijgende vraag naar arbeid
primair wordt opgevangen door uitzendkrachten. Interim-managementbureaus die voortkwamen uit het uitzendwezen hebben de
laatste paar jaar ook minder last van de recessie ondervonden.

120 Opmerkelijk is dat de laatste twee auteurs het toenmalig gangbare Nederlandse arbeidsrecht gedeeltelijk gebruiken om het ont-
staan van het interim-management in Engeland te verklaren.

121 Van Iterson wijst in dit kader ook op de segregatie op de werkvloer en coalitievorming aan de top (2000: 181)
122 Harzing en Hofstede (1996) stellen in hun analyse vast dat er voor wat betreft de invloed van de nationale cultuur bij geplande

organisatieveranderingen, er grote overeenkomsten zijn tussen Nederland, de Scandinavische landen en (soms) de Angelsaksische
landen. De dimensies die zi  daarbij hanteerden waren; power distance, individulism, masculinity en uncertainty avoidance. Factoren
die allen als onderdeel meespelen bij de countervailing powers binnen Nederlandse organisaties. De ontwikkeling van het interim-
management in deze genoemde landen verschilt echter nogal.
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Kort samengevat worden er vier verklaringen aangedragen. Ten eerste het ontbre-
ken van adequaat management bij crises en extern afgedwongen strategische ver-
anderingen, ten tweede de inflexibiliteit voortkomend uit het arbeidsrecht, ten
derde als gevolg van het poldermodel en als laatste een parallel met relatief hoge
adviesdichtheid in Nederland.

5.2.2 Marktontwikkelingen

Het imago van het interim-management werd vanaf de jaren zeventig grotendeels
bepaald door de saneringsacties van de eerste interim-managers, ook weI company
doctors of troubleshooters genoemd. Straatman (1994: 52) spreekt over de interim-

manager: 'die buitenstaander blijft, klinisch een diagnose stelt en als saneerder te werk

gaat.' Het aantal interim-managers bleef tot het eind van de zeventiger jaren
beperkt. Mogelijk waren het er slechts enkele tientallen in een vraaggestuurde
markt (Bont, 2000: 14).
Managementondersteuning in de vorm van advies werd overigens in Nederland al
vele decennia door organisatieadviseurs gegeven. Het aantal malen dat adviseurs

letterlijk op de stoel van het (hoogste) executieve management(niveau) plaatsna-
men was zo zeldzaam dat deze gebeurtenissen een hoge publiciteitswaarde had-
den. Het aantreden van de adviseurs van Boer & Croon bij Jamin in het begin van

de jaren tachtig haalde de landelijke pers en werd kritisch door vakgenoten
gevolgd.'23 Huys (1983: 45 e.v.) stelt vast dat aan het eind van de jaren zeventig

onderzoek, advisering en uitvoering door organisatieadviseurs vloeiend in elkaar
over beginnen te lopen. De adviseurs werden dus meer en meer direct betrokken
bij de uitvoering van hun eigen adviezen. Overigens vermeldt KPMG (1992: 7) dat
in de jaren zestig en zeventig al regelmatig sprake was van detachering vanuit orga-
nisatieadviesbureaus. De reden hiervoor zou liggen in de frictie tussen vraag en
aanbod bij werving van kandidaten voor reguliere managementfuncties. Het begin
van het interim-management met de nadruk op het bezweren van continuTteitscri-
ses binnen de marktsector, mag worden vergeleken met de pioniersfase uit de
levenscyclus-theorie.

De jaren tachtig geven nieuwe impulsen aan het interim-management. Voorstellen
van de Commissie Vonhoff voor deregulering, privatisering en decentralisatie
samen met het no-nonsense beleid van de rijksoverheid in die jaren, leidde bij over-
heden tot de behoefte aan managers met ervaring in veranderingsprocessen

(KPMG, 1992: 7). Een deskundigheid die op dat moment bij de overheden blijkbaar
spaarzaam aanwezig was (Hordilk e.a., 1992: 2; Boon e.a., 1993)· Naarmate de jaren
tachtig voortschreden, werd deze behoefte naar deskundigheid en ervaring met

veranderingsprocessen bij overheden nog versterkt door de eerste overheidsinitia-
tieven richting marktwerking. De veranderkundige deskundigheid kon slechts deels

123 Dat de acties bij jamin kritisch door organisatieadviseurs werden gevolgd, had een dubbele oorzaak. Ten eerste lag er bij Jamin al
een respectabele stapel adviezen van andere organisatieadviesbureaus die geen van alle tot het gewenste eindresultaat hadden
geleid en Boer & Croon boog zich over rapporten van collega's. Ten tweede waren het organisatieadviseurs die de stoel van het
uitvoerende management innamen en dat was in die jaren hoogst ongebruikelijk.
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door de organisatieadviesbureaus worden ingevuld vanwege twee aanvullende
eisen. Ten eerste de vraag naar managementcapaciteit met ervaring in het oplos-
sen van problemen en het kunnen initieren of implementeren van veranderingen,
met de daarbil behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De tweede
aanvullende eis was dat de in te huren managers vijf dagen per week beschikbaar
moesten zijn. Hun gezag bij de veranderkundige opdrachten diende vooral te stoe-
len op senioriteit en ervaring (KPMG, 1992: 8). Het curatieve karakter van het inte-

rim-management in de jaren zeventig krijgt daarmee gedeeltelijk een preventief
karakter (Hordijk, e.a., 1992: 7). De eerste interim-managers die we op de over-
heidsmarkt zien verschilnen, zijn degenen die kort daarvoor nog turn-aroundop-
drachten in de marktsector uitvoerden.'24 Naast de spreiding naar overheden en

not-for-profit organisaties, vinden nog twee andere ontwikkelingen plaats. Zo ont-
dekte men gaandeweg dat interim-managers ook konden worden ingezet voor
lagere - lees: functionele - managementposities en ontstond er tegelijkertijd
behoefte aan interim-managers die tijdelijk een managementpositie konden waar-
nemen.
Het midden van de jaren tachtig laat het begin van een eerste grote sprong zien in
de inzet van interim-managers (KPMG, 1992: 19); een ontwikkeling die echter vrij-
weI parallel loopt aan de toename van organisatieadviseurs.125 Ook het aantal inte-
rim-managementbureaus begint na 1985 sterk te groeien. Alle grote organisatiead-
viesbureaus of organisatieadviesafdelingen van de grote accountantskantoren
startten tussen het midden en het eind van de jaren tachtig een eigen organisatori-
sche entiteit voor interim-management.'26 Het in 66n hand houden van advies en

uitvoering werd daarvoor veelal als argument gebruikt.
Wildgroei in de markt van bureaus leidde eind 1985 tot de oprichting van een

brancheorganisatie: de Raad voor Interim Management (RIM). Analoog aan de
Raad voor Organisatie Adviesbureaus ( ROA) werd getracht de bureaus te schei-
den in de echte interim-managementbureaus en de beunhazen. Beunhazen waren

daarbij niet alleen de bureaus die zich niet bij de RIM hadden aangesloten of
mochten aansluiten maar vooral de zogenaamde eenpitters. Deze laatste zijn inte-
rim-managers die zelfstandig op de markt actief waren en die volgens de RIM niet
adequaat konden opereren: zij lieten zich niet bijstaan door een ervaren schaduw-
manager (van een bureau). De RIM hanteerde strenge toelatingscriteria'27 en ont-
wikkelde tucht- en arbitrageregelingen. Gedurende vele jaren benadrukte de RIM
in menig publicatie of interview, dat de niet-RIM-leden (inclusief de eenpitters )
eigenlijk niets in de interim-managementmarkt te zoeken hadden. Het strategisch
beschermen van de eigen positie van de RIM-leden valt ook af te lezen aan de

124 Boon e.a.  993 5) constateerden dat het bij de inzet van interim-managers, met hun achtergrond van turn-aroundopdrachten in

de marktsector, soms nogal pijnlijk duidelijk werd dat er sprake was van andere tafelmanieren.
125 De omzet van organisatieadviesbureaus aangesloten bij de ROA (Raad voor Organisatie Adviesbureaus) verdubbelt tussen '85 en

'go van 200 naar 400 miljoen gulden en het aantal adviseurs bij die ROA-bureaus stijgt van 8oo tot 1500. Zie: De Man (1995: 256)
126 Hordijk e.a. (1992: 2) verklaren dat dit de oorzaak is van de grote toename van de inzet van interim-management.
127 Zoals: leeftijd van het bureau (minstens drie jaar), omzet (tenminste fl. 800.000), omvang (minstens drie interim-managers),

rechtspersoon en onafhankelijkheid of zelfstandigheid van een bureau; ergo geen verbindingen met organisatieadviesbureaus of
accountantsbureaus. Waren die verbindingen er wei dan kon men lid worden indien het potentiele lid maximale autonomie bezat
ten opzichte van de moederorganisatie. Zodoende mocht in de eerste jaren bijvoorbeeld Boer & Croon Interim Executives wei en
mocht het GITP geen lid worden.
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geringe ledengroei tot het midden van de jaren negentig, want bij de oprichting
van de RIM mochten interim-managemententiteiten van organisatieadviesbureaus

en accountantskantoren geen lid worden. Er speelde binnen de RIM de overtuiging
dat daarbij de (interne) onafhankelijkheid niet voldoende gewaarborgd zou zijn
en/of dat de door deze interim-managemententiteiten uitgevoerde opdrachten
van een te laag (management) niveau zouden zijn. Bovendien vermoedde de RIM

dat interim-managementbureaus die verbonden waren aan organisatieadviesbu-
reaus ook regelmatig adviseurs zouden inzetten als interim-managers; een praktijk
die de RIM sterk afwees. Dat de RIM een langzame start maakte toont tabel 5.2.

Tabel 5.2 Ontwikkeling van de RIM'28

jaar aantal RIM-leden omzet RIM-bureaus (€min.)

1986                    5                               9,5
1990           9                 22

1995 13               49

2000         18               109

2001         16               134

2002 15               98

2003 15               99

Begin jaren negentig ondervonden alle interim-managementbureaus eenzelfde
potentieel probleem. De betrokken bedrilfsvereniging'29 zag in tegenstelling tot de
fiscus, interim-managers niet als zelfstandig gevestigde ondernemers. Dit zou
betekenen dat de interim- managementbureaus of de opdrachtgevers konden wor-
den aangemerkt als hun werkgevers'30 en dus sociale premies dienen in te houden.

De RIM trad bij deze problematiek op namens haar leden en kreeg behoefte aan
een zo groot mogelijk draagvlak; in enkele jaren nam het aantal leden substantieel
toe. De eerder geuite bezwaren tegen de vermeende afhankelijkheid van bureaus

verbonden aan organisatieadviesbureaus en/of accountantskantoren werden niet
meer relevant geacht. Ook het te lage opdrachtniveau speelde geen rol meer. In
slechts enkele jaren verdubbelde het aantal leden en de omzet van de RIM.

128 RIM-archief: o.a. Ledenlijst 31 dec. 1986, omzetoverzicht v.a. 1986 tot 1997, RIM Notitie11 en mondelinge informatie van het secreta-
riaat van de RIM in juni 2004. Overigens lag in de jaren na 1995 de totale omzet van RIM-leden veel hoger. De in de tabel weerge-

geven getallen worden gevormd door de omzetten die vallen binnen de door de RIM gehanteerde omschrilving van interim-
management en daarmee de grondslag vormen voor de contributie-inning. Deze omzetontwikkeling geeft echter een redelijke
afspiegeling van de markt voor interim-management tumn 1986 en eind 2003·
Als we kijken naar wie er begin 2004 lid is en wat de core-business van hun eventuele moederorganisatie is, dan ziln er drie leden
met een IT-moeder, drie leden met een W&5-moeder, zes leden met een organisatieadvies-moeder, 66n met een accountants-
moeder en drie onafhankelijke interim-managementbureaus. Behalve de uitzendmoeders zi n alle soorten achtergronden aanwezig.

129 Eerst de BV 25 van het GAK en later haar rechtsvolgers als het LISV en UWV.
'30 Het GAK ging ervan uit dat er sprake was van een hi6rarchische verhouding tussen bureau en interim-manager en dat interim-

managers te veel opdrachten achter elkaar uitvoerden voor hetzelfde bureau. Samen met het feit dat het debiteurenrisico bij de
bureaus en niet bij de interim-managers lag deed het GAK (en in mindere mate de fiscus) de stelling betrekken dat er sprake was
van fictieve dienstverbanden in plaats van vrije beroeps-beoefenaren.
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Een derde golf van expansie in Nederland van het interim-management ontstond
aan het begin van de jaren negentig. Alle opdrachtgevende sectoren hebben het

verschijnsel ontdekt en maken er ondertussen in meer of mindere mate gebruik
van. De bekendheid van interim-management leek de behoefte te stimuleren. Aan

de aanbodzijde van de interim-managementmarkt begonnen ook dienstverleners
op het gebied van de human resources interim-managementdiensten te ontwikke-
len.131 Hun eerste doelstelling daarbij was het kopen van tijd bij werving- en selec-

tieprocessen en vervolgens ontdekten ze hoe winstgevend deze dienstverlening
kon zijn.
De resultante van deze ontwikkelingen laat zien dat in het midden van de jaren
negentig, vrijwel elke dienstverlener die actief is op de gebieden van organisatie-
advies, accountancy, IT, werving & selectie of executive search weI een afdeling of
eenheid heeft die interim-managementdiensten aanbiedt.
Parallel aan de toename in de vraag naar interim-managers, is er ook een duidelijke
toename van potenti*le interim-managers te constateren. Vele organisaties namen
in die tijd afscheid van een gedeelte van hun management, dat zich vervolgens
oriinteerde op de arbeidsmarkt (Kelizer, 1986: 11). Interim-management werd weI

gezien als een mogelijkheid voor het (terug)vinden van een vaste baan. Dit laatste
wordt bevestigd door zowel persoonlijke ervaringen'32 als onderzoekers (Van
Doorn, 1995: 17; Metze, 1995: 47)· Overigens is het de vraag in hoeverre de grotere

(publicitaire) bekendheid van het interim-management en de uitstraling daarvan
voor wat betreft status, mystiek en de mogelijkheid een ruim inkomen te genere-
ren, in die periode invloed had op het spontane aanbod van potentiale interim-
managers. Het aantal aanbieders dat jonger was dan 45 jaar, was echter gering. Dit
kan een indicatie zijn van een minder bewuste motivatie'33 om de beroepsgroep
binnen te stappen.
Behalve de toename in de vraag door opdrachtgevers, was er dus ook een duidelij-
ke toevloed van (potentiele) interim-managers. Naar analogie van de OOA (Orde
van Organisatiekundigen en Adviseurs) werd in 1991 een beroepsorganisatie voor
de individuele interim-manager opgericht. Deze Nederlandse Orde voor Register
Managers (eerst NORM en later ORM genoemd) had enerzijds als doel zich als
beroepsvereniging voor het individu te ontwikkelen en anderzijds een register van

gekwalificeerde interim-managers in te stellen. Het aantal leden bleef gedurende
de eerste jaren beperkt van omvang. De ORM kenmerkte zich in haar eerste vijf
jaar door vele, zich herhalende, discussies over definiering van begrippen en afge-
leid daarvan vragen als: wie mag weI en wie mag niet in het register komen en wie
dat mag bepalen?

131 Voorbeelden hiervan zijn Turnstart Management en Functiemediair.
'32 Zo Week tijdens het geven van een zestal workshops (1993  en 1994) voor een grote outplacementorganisatie keer op keer dat ruim

90% van de bij de workshops aanwezige cliZnten (die geselecteerd waren op hun expliciete belangstelling voor interim-manage-
ment), een interim-managementopdracht zagen als een opstapje naar een vaste baan. Ook groeide aan het begin van de jaren
negentig de spontane instroom van cv's bij de interim-managementbureaus. Als managing partner van een interim-management-
bureau ontving ik in die jaren spontaan circa 2000 cv's per jaar. Wat daar in het bijzonder bij opviel was de toename van cv's van

managers afkomstig van bedrijven zoals Shell en Heineken, waar tot voor kort sprake was van employment-for-life.
133 Hiermee wordt bedoeld dat de motivatie minder voortkomt uit een bewuste keuze of bewuste carridrestap, maar meer werd inge-

geven doordat de andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt relatief beperkt waren. Voor het toetreden als interim-manager
waren geen belemmeringen en kon eventueel als opstap naar een vaste, reguliere, baan worden gebruikt.
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Een laatste ontwikkeling die een verbreding en grote uitbreiding van de markt voor

interim-management laat zien, is het aanbieden van diensten aan de onderkant van
de markt - lees: de lagere dagtarieven - door uitzendorganisaties en detachering-
organisaties. Vooral grote uitzendorganisaties als Randstad, Start, Vedior of Con-
tent hebben hiertoe de aanzet geleverd.
Bil deze dienstverleners gaat het niet meer om opdrachten waarbij de honorering
van de interim-managementdienst wordt uitgedrukt in een dagtarief, maar om de
detachering van personeel. De gedetacheerde staat gedurende de looptijd van een
opdracht tijdelijk op de loonlijst van de uitzendorganisatie. Veranderingen in wet-
en regelgeving hebben er vervolgens toe geleid dat een gedeelte van de door de
uitzendorganisaties in te zetten interim-managers arbeidsrechterlijk voor onbe-
paalde tijd in loondienst werd verbonden aan de uit te zenden organisatie.
Deze laatste ontwikkeling draagt opnieuw bij aan de verwarring over de begrippen
interim-manager en interim-management.'34 Begon het beroep bij de zelfstandig
gevestigde company doctors met hun grote ervaring en senioriteit en voortgeko-
men uit en werkzaam voor het bedrijfsleven, anno 2004 is er sprake van een zeer

heterogene en diffuse markt die varieert van zeer complexe veranderkundige
opdrachten tot het tijdelijk vervangen van (ook de laagste) managementposities.
De aanbieders variiren daarbij van voormalige captains-of-industry en veranderaars
met grote veranderkundige competenties, tot relatief jonge en onervaren

managers.

Samenvattend mag worden gesteld dat het interim-management in slechts drie
decennia een massificatie en diversificatie naar niveau en soort opdrachten onder-
ging. Er komen steeds nieuwe categoriein afnemers, andere opdrachten en andere
rollen voor de interim-managers. Ook komen er nieuwe toetreders op de markt
van de bureaus, veelal verbonden aan andere zakelijke dienstverleners. De omvang
van het interim-management in Nederland wordt begin 2000 totaal geschat op
bijna 500 min. euro per jaar (Reijniers, 2001: 6, Dalessi e.a, 1998: 28)
Eind jaren negentig stelt de RIM dat het interim-management, na de afsluiting van
de pioniersfase met de oprichting van de RIM in 1986, aan het einde van de jaren

negentig ook de ontwikkelingsfase heeft afgesloten. In het kader van de levenscy-
clus van het beroep en zijn markt zou daarmee een nieuwe fase, die van specialisa-
tie kunnen starten (RIM, 1998: 10). Zelf heb ik die specialisatiefase niet
kunnen identificeren. Enkele jaren daarna richtten de economische teruggang na
2002 (samen met de twee regeringswisselingen in 2002 en 2003)'35 en de ingezette

134 Van Riel (1996: 59 e.v.) stelt dat het juist de toetreding van de uitzendorganisaties zijn geweest die (vooral binnen de RIM) tot dis-
cussies en verwarring leidde over de vraag wat interim-management nu precies zou zijn of moeten zijn. In een interne RIM-presen-
tatie (september ig95) wordt gesproken over: 'identiteitscrisis', 'containerbegrip', 'onduidelijk onderscheidend vermogen interim-
management t.o.v. tijdelijk management', een 'diffuus marktbeeld' en 'onduidelijkheid toegevoegde waarde RIM-bureaus'.

135 Hiermee wordt bedoeld dat rond de verkiezingen van de Tweede Kamer en het aantreden van een nieuw Kabinet bij ministeries
altijd een periode van luwte aan nieuwe initiatieven ontstaat. Oude projecten worden of zijn afgerond en voor het opstarten van
nieuwe projecten wordt gewacht op de nieuwe bewindsman, of -vrouw. Het aantrekken van interim-managers of consultants ver-
toont dan telkens een parallelle terugval. De jaren 2002 en 2003 waren daarbil heel bijzonder. Drie zeer verschillende kabinetten
volgden elkaar in zeer korte tijd op, wat gepaard ging met rigoureuze bezuinigingsprogramma's van de laatste twee. Overigens
vonden in 2002 ook gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook rond die verkiezingen treedt altijd het verschijnsel van initiatief luwte
op. De economische recessie, de diverse verkiezingen en de bezuinigingen hadden een desastreus gevolg op de markt van het
interim-management zoals tabel 5.2. laat zien.
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bezuinigingen bij overheden een ware slachting aan onder bureaus en actieve inte-

rim-managers. De markt van het interim-management keerde daardoor terug van
aanbodgestuurd naar vraaggestuurd.

5.2.3 Internationale ontwikkelingen

Internationaal wordt interim-management voor het eerst opgemerkt in het mid-
den van de jaren tachtig. Een eerste traceerbaar niet-Nederlandse publicatie ver-
schijnt van de hand van Buchanan (1985), die verwijst naar het bestaan van interim-

management in Nederland. Wordt daarmee bevestigd dat interim-management
een Nederlands fenomeen is? Enkele Nederlandse bureaus vestigden eind jaren
tachtig filialen buiten Nederland. De focus lag daarbil voornamelilk op Belgie en

Engeland. Deze buitenlandse vestigingen hadden een koppeling met zakelijke part-
ners of moederorganisaties van betrokken bureaus in Nederland (Rongen, 1991: 77

e.v.). Deze overstap (export van een in Nederland ontwikkelde dienst) naar buur-
landen en geYnitieerd door Nederlandse interim-managementbureaus wordt ook
wei culturele diffusie genoemd.

Interim-management in Engeland onderging relatief een snelle ontwikkeling. De
markt van interim-management vertoonde aan het begin van de jaren negentig
een jaarlijkse groei van meer dan 20% (Golzen, 1992: 22). In 1997 wordt het aantal

actieve interim-managers in de UK al geschat op circa 10.000, de gezamenlijke
omzet op circa £ 200 miljoen en een jaarlijkse groei van circa 25%· (Whitehead,
1997.40)· Een andere bron spreekt dan al over een omzet van £ 400 miljoen (The
Financial Times, 25 mei 1997)·
Uit de publicaties is moeilijk op te maken of de in Engeland uitgevoerde opdrach-
ten een vervangend dan weI een veranderkundige context hebben. De door
Golzen geschetste aanleidingen voor opdrachten wekken de indruk dat het hoofd-
zakelijk om veranderkundige opdrachten zou gaan. Anderzijds tonen de door hem
vermelde interim-managementbureaus in Engeland bijna allemaal een verbinding
met diensten op het gebied van werving & selectie (Golzen, 1992: 22 e.v.).136 Ande-
re bronnen zijn explicieter in hun beschrijving van de aanleiding voor interim-

management: zij zien interim-management als: 'a powerful alternative to convention-

al recruitment and resourcing practices' (Clutterbuck e.a., 1999: 77; Reijn, 1995: 228)

of geven aan dat tot het midden van de jaren negentig er voornamelijk sprake was
van short-term-gap-management (Reijniers, 2003: 18 e.v.). Bijna alle interim-manage-
mentbureaus in Engeland leggen de formeel juridische opdrachtverantwoordelijk-
heid en dus ook de (financiale) aansprakelijkheid, bij de interim-managers. De
bureaus doen alleen de selectie van de interim-manager en accepteren geen
opdrachtverantwoordelijkheid, of zoals Golzen (1992: 133 e.v.) zegt: '... but does not

accept legal liability for their performance'. Een schatting over de verscheidenheid in

'36 Overigens mag worden opgemerkt dat deze publicatie in nauwe samenwerking geschreven is met een interim-managementbu-
reau (Executive Interim Management, EIM). Dit bureau heeft haar oorsprong in Nederland en was waarschijnlijk de initiatiefnemer
tot dit boek. Mogelijk dat marketingredenen hierbij een achtergrond vormden.
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inzet van interim-managers laat zien dat vrijwel alle bedrijfsfuncties'37 er gebruik
van maken. Over inzet buiten de marktsector is niets bekend.

Begin jaren negentig verenigen een aantal bureaus zich in de brancheorganisatie
The Association of Temporary B Interim Executive Services (ATIES). Recent is deze

organisatie van naam veranderd, heet nu Interim Management Association (IMA) en
heeft een dertigtal bureaus als lid (www.interimmanagement.uk.com; mei 2004).
Er is in Engeland, anno 2004, geen sprake van een beroepsvereniging ondanks dat
er in Engeland tussen de 5.000 en 10.000 interim-managers actief zijn.'38

In Belgi8 heeft het interim-management een grote stap gemaakt nadat Nederland-
se accountantsbureaus (begin jaren negentig) hun Belgische collega's attendeer-
den op de voordelen van dit managementinstrument. Daarvoor waren er al enkele
filialen van Nederlandse organisatieadviesbureaus maar deze leken niet echt suc-
cesvol. Uitbreiding met de accountants leidde in 1995 tot de oprichting van de Bel-
gische Interim Management Associatie (BIMA), die in juli 2003 min of meer opging
in de Federgon. De laatste is een brancheorganisatie waarin ook onder andere de
uitzendbureaus zitten. De dominante marktleider (Ernst & Young E.LM. Belgie en
600 actieve interim-managers) is geen lid van de Federgon geworden (Reliniers,
2003: 15 e.v.). Zij wil niet met de uitzendbureaus geassocieerd worden. De Feder-
gon is een brancheorganisatie die aanvang 2004 slechts vijf bureaus als lid had
(www.federgon.be, mei 2004)  Analyse van dit ledenbestand'39 leidt tot de conclu-
sie dat er in Belgia vooral financieel gerichte interim-managers worden ingezet in
opdrachten die meer het karakter van vervangen dan van veranderen hebben.'40 De
totale markt wordt in 2004 geschat op circa 800 actieve interim-managers
(Reijniers, 2003: 15 e.v., Ernst & Young E.T.M., 2000; www.ey.be, mei 2004). In 2003
is een beroepsorganisatie Orde van Belgische Interim Managers (OBIM) opgericht,
die vervolgens in 2004 weer in het niets lijkt te zijn verdwenen. Ook startte aan de
Universiteit van Antwerpen in 2002 een eerste opleiding voor interim-managers.
Over inzet van interim-management buiten de marktsector is in Belgia niets
bekend.

Ook in Duitsland komt het interim-management langzaam op gang. Na de val van
de Muur en flexibilisering van de economie in het voormalige Oost-Duitsland, lij-
ken de activiteiten van de Treuhand een aanzet te geven tot de inzet van interim-
management. Opdrachten hebben daarbij het karakter van het oplossen van conti-
nutteitsproblemen. Het is dan ook niet opmerkelijk dat de eerste bureaus die in
Duitsland interim-management leveren, organisatieadvies en werving & selectie
als achtergrond hebben. De pioniersrol van accountants was in Duitsland veel

137 Algemeen; flnancieel- en personeelsmanagement nu ieder ca. 17,5%, IT en saies ieder i 0% en de rest verdeeld over productie,
logistiek en projectmanagement. Zie: Reijniers (2003: 15 e.v.)

138 Een vergelijking met Nederiand is daarbij moeilijk te maken. Aantallen interim-managers in beide landen zijn schattingen en zolang
er geen inzicht bestaat in de soorten opdrachten en managementniveaus is een vergelijking weinig zinvol.

'39 Van deze vijf leden hebben er twee een moeder (met een verleden) in de accountancy en twee een moeder die zich richt op wer-
ving & selectie voor financlile functies. Ook de marktleider (Ernst & Young ETM Belgia) heeft een accountantsbureau als moeder.

'40 Het gedeelte financieel gerichte opdrachten wordt geschat op circa 45% van het totaal en het gedeelte met een algemeen manage-
ment karakter op circa 10%, zie: Reijniers (2003: 15 e.v.).
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geringer. De indruk bestaat dat bij de uitgevoerde interim-managementopdrachten
een grotere nadruk ligt op veranderingprocessen en dat deze markt vooralsnog tot
de marktsector is beperkt.
In tegenstelling tot Engeland en Belgia wordt er in Duitsland niet eerst een bran-
cheorganisatie opgericht maar ontstaat er weI in 2003 een beroepsorganisatie: de
Dachverband Deutscher Interim Manager e.V. (DDIM). Na een klein jaar zijn er
slechts zeventien leden op hun openbare ledenlijst te vinden (www.ddim.de, mei
2004)· Behalve op professionalisering en belangenbehartiging richt de DDIM zich
ook op bemiddeling tussen potentidle opdrachtgevers en leden van de DDIM.
Men schat het aantal actieve interim-managers in Duitsland op circa 8000, waar-
van 25% algemeen en 75% functioneel management (Reijniers, 2003: 15 e.v.). In

Duitsland zal eind 2004 een eerste opleidingsactiviteit voor interim-management
starten (ORM-Nieuws, juni 2004).
Culturele diffusie heeft zich blijkbaar alleen richting Engeland en Belgia voorge-
daan. Het waren Nederlandse interim-managementbureaus die in deze landen het
initiatief namen. In Duitsland is dat ook geprobeerd, maar de interesses lagen blijk-
baar anders.141 Misschien dat het ontbreken van een culturele verwantschap
(Harzing en Hofstede, 1996) tussen Duitsland en Nederland, daarbij ook een rol

speelt.

Behalve het bovenbeschreven interim-management in Engeland, Duitsland en Bel-

gia is interim-management in de rest van Europa niet bepaald succesvol. In Frank-
rijk, Denemarken,42, Zweden,43, Zwitserland, Spanje, Portugal en Italie, komt inte-
rim-management weI voor, maar veel minder (Reijn, 1995: 229; Hordijk, e.a.,1992: 7;
Reijniers, 2003: 16 e.v.). Veel initiatieven komen voort uit de expansiedrift van
Nederlandse interim-managementbureaus, uit zakelijke opportuniteiten zoals de
combinatie van een internationaal vertakt netwerk (bijvoorbeeld de internationaal
werkende accountants- of executive search-organisaties) of regionale ontwikkelin-
gen (zoals het omschakelen naar een markteconomie in de landen van het voorma-

lige Oostblok). Behalve in Nederland, Belgie en Engeland is in Europa geen sprake
van een structurele marktontwikkeling voor interim-managementdiensten of een
te onderscheiden groep dienstverleners die zich onder die naam presenteert.'44
Dit beeld wordt bevestigd door het onderzoek Foreign subsidairies, managerial pro-
blems and interim management uit 1997 (Waagenaar, 1999: 41 ).,45 Het zijn ook deze

'4' In een gesprek met Reiniers (februari 2004) merkte hij daarover op dat zusterorganisaties in Duitsland van de Nederlandse accoun-
tantsbureaus wei door hun Nederlandse collega's op de voordelen van interim-management werden gewezen, maar dat de Duitse
focus primair gericht was op groei van hun automatiseringsactiviteiten, en daardoor geen energie in het opzetten en de uitbouw
van interim-management wilden steken.

142 Over Denemarken wordt vermeld dat er ongeveer zevenhonderd interim-managers in databases zijn opgenomen, zie: Reijniers

(2003: 18).
43  Informatie over Zweden is diffuus; in vergelijking met Nederland lijkt de omvang van het interim-management relatief veel gerin-

ger, maar de toepassing lijkt hetzelfde (vertrouwelijke informatie van 66n interim-managementbureau).
144 In de andere genoemde landen is een aantal interim-management bureaus actief maar na de uitvoering van een extensieve web-

search (mei 2004) blijken een aantal websites van die interim-managementbureaus niet meer actief. Dit geldt in het bijzonder voor
bureaus die in internationale samenwerkingsverbanden operen.

145 Waagenaar (1999) zegt hierover, onder verwijzing naar dit onderzoek, dat er in Duitsland, Frankrijk en Italic slechts twee tot vier
(vergelijkbare) interim-managementbureaus zou,len ziin en in Spanje slechts 66n
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drie landen die een brancheorganisatie (organisatie van interim-management-
bureaus) hebben.'46

Het lijkt er dus op dat in Europa culturele diffusieprocessen sterker hun werking
hebben gehad, dan de door Harzing, e.a. (1996) gevonden culturele verwantschap.
Afgeleid uit het laatste zou mogen worden verwacht dat er, vooral in de Scandina-
vische landen, meer interim-management activiteiten zouden zr ontwikkeld en
dat is niet het geval. Eens te meer een aanwijzing dat, binnen Europa, interim-

management een Nederlands fenomeen is!

In de Verenigde Staten heeft bil het ontstaan van interim-management een andere

ontwikkeling plaatsgevonden. Het initiatief in de Verenigde Staten is genomen
door dienstverleners die actief zijn op het terrein van executive search

(Clutterbuck e.a., 1999: 17 e.v.: Consultant News, 1990: 1) Volgens publicaties ging
het in de Verenigde Staten in 1990 al om meer dan 200.000 executive temps in the
field (Consultants News, 1990: 1). Henkoff (1993: 61) telt in 1992 ten minste 125·000
professionals labor as temps met een omzet van minstens 1,3 miljard US$. Hij merkt
ook op dat de omzet tussen 1991 en 1992 is verdubbeld. Het beeld in de aangehaal-

de publicaties uit de Verenigde Staten wekt de indruk dat het gaat om managers
die tussen permanente functies in, tildelijk eenjob vervullen, de zogenaamde in-
betweens. Aangevers voor opdrachten zijn vrijwel altijd executive search-organisa-
ties die zich zodoende meer tijd verschaffen bij het zoeken van kandidaten voor

permanente functies. Henkoff geeft aan dat het aantal interim-managementbu-
reaus in de Verenigde Staten alleen al in 1991 steeg van 77 naar 107. Clutterbuck e.a.

(1999: 77 en 23) spreken daarbij over een stop-gap-service vanuit de executive
search bureaus en gebruikt ook benamingen als flexi-executives en portfolio-executi-
ves. Sommige interim-managementbureaus in de Verenigde Staten spreken zelfs
over portable management.
Hoewel uitgebreid onderzoek ontbreekt, mag worden aangenomen dat deze inte-
rim-managementopdrachten vrijwel allemaal een vervangend karakter hebben en
daarmee deels afwijken van de praktijk in Nederland. Het vervangende karakter
wordt bevestigd door de schatting dat 70% van de tijdelijke opdrachten wordt
omgezet in een permanent dienstverband tussen de betreffende interim-manager
en de opdrachtgever en slechts 2% van de interim-managers ziet zichzelf als career

interim executives (Consultant News, 1990: 2). Een andere publicatie, die overigens
de eerder genoemde 70% onderschrijft, is die van Woods (1998.8). Zij verdeelt de
groep van 'tijdelijken' als volgt in: professional temps, executive temps en technical
temps.  Deze drie groepen vormen volgens The National Association of Temporary of
Staffing Services ongeveer een kwart van alle 'tijdelijken' in de Verenigde Staten.'47

Opvallend in de publicatie van Woods is dat Nederlandse opvattingen over inte-

146 In Nederland is dat de RIM, in Belgi6 de BIMA/Federgon en in Engeland ATIES/IMA.
147 Volgens Woods zijn professional temps tijdelijke krachten die deel uitmaken van een profession. Zij ziln onderworpen aan een

gedragscode, de professie is van overheidswege beschermd en ze hebben bijna allen een academisch opleiding. Voorbeelden van
tot deze groep behorende professies zijn: architecten, accountants en apothekers. Executive temps daarentegen: 'tend to have expe-
rience in management and supervision of others and  skills for long-range planning and implementation of company 90013'.
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rim-management (of aspecten daarvan) in haar boek niet voorkomen of dat er aan
wordt gerefereerd.'48

Voor wat betreft het type opdrachten en rollen die interim-managers vervullen,

wijkt interim-management in Nederland af van de praktijk in het buitenland. De

veranderkundige context in Nederlandse opdrachten komen we in het buitenland
veel minder tegen. Daar waar weI sprake zou zijn van opdrachten met een grote

veranderkundige component, wordt vaak verwezen naar opdrachten die voortko-
men uit situaties in het buitenland bij dochterbedrijven van Nederlandse moeders.
Hoewel er geen specifiek onderzoek naar deze verschillen is gedaan, worden er
weI twee verklaringen voor gegeven. Enerzijds gaat men ervan uit dat in het bui-

tenland de hulp van een buitenstaander in eerste instantie wordt gezien als een
zwaktebod en een diskwalificatie van het zittende management, terwijl daarbij het

ontslagrecht in het buitenland meer flexibiliteit biedt bij disfunctionerend manage-
ment (Reijn, 1995: 225)· Anderzilds wordt verwezen naar het verschil in het

omgaan met de (formele) hi8rarchie en de wijze van omgang met elkaar in organi-
saties. Bovendien kent Nederland in sommige opzichten een grotere openheid van
besturen en is men meer gewend aan een frisse blik van de outsider (Ten Koppel

e.a., 1996: 343; Reijn, 1995: 225)
Samenvattend kan worden gesteld dat ontwikkeling en groei van het interim-

management buiten Nederland zeker weI is opgetreden. Echter lang niet zo storm-

achtig als in Nederland en zeker niet overal in Europa. Interim-management blijkt
vooral een Nederlands fenomeen.

Opdrachten hebben in het buitenland, in afwijking van Nederland, vrijwel altijd
overbrugging als aanleiding. In hoeverre dat ook de realiteit of de perceptie van de
realiteit in Nederland is, is reeds in hoofdstuk 2 kort aan de orde geweest.

5.3 Marktpartijen en hun onderlinge relaties

5.3.1 Inleiding

Toetreding tot de markt is simpel. ledereen kan een bord met de tekst interim-

manager of interim-managementbureau op zijn deur spijkeren. Dit heeft dan ook

veelvuldig plaatsgevonden.
Kwantitatief inzicht in de omvang van het aantal interim-managementopdrachten
of de totale omzet van het interim-management is niet eenvoudig. Schattingen
lopen sterk uiteen van de RIM-omzet'49 tot die van Dalessi die, begin 1998 het aan-
tai actieve interim-managers in Nederland schatte tussen de 5000 en 10.000 met

'48 Nederland is klein en kan daardoor onopgemerkt zijn gebleven; aan de andere kant ligt de basis voor het interim-management weI
in Nederland en refereert veel internationale literatuur aan de Nederlandse situatie.

149 Gerealiseerd dient te worden dat de genoemde RIM-omzet slecht een deel van de totale omzet van de leden is. In het bijzonder
de bureaus met een accountantsorganisatie als moeder voeren veel opdrachten uit die buiten de interim-managementnormen van
de RIM vallen. Kijken we naar de aantallen opdrachten van Ernst &Young ETM NL die Ramondt (2004: 3) noemt en voeren we een
kleine rekensom uit, dan is de totale omzet van dit bureau waarschijnlilk alleen al groter dan die van de RIM.
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een gezamenlijke omzet van 1,2 miljard gulden. Op de schattingsmethodiek van

Dalessi e.a. (1998: 12 en 28) is het een en ander aan te merken. Uitgebreid kwantita-
tief onderzoek is nooit uitgevoerd en zal ook moeilijk zijn daar de markt weinig

transparant en zeer heterogeen is.
Deelnemende partijen op de markt van interim-management zijn te verdelen in

drie spelers: de opdrachtgevers, de bureaus voor interim-management en de
interim-managers zelf.

5.3.2 De opdrachtgevers

Bijna het hele scala van organisaties in Nederland kan gezien worden als (poten-

tiale) opdrachtgever. Slechts 66n categorie van organisaties in het bedrijfsleven
lijkt hier buiten te vallen. Hoewel onderzoek dat niet expliciet uitwijst, is mijn

eigen ervaring dat het kleinbedrijf, in het bijzonder de kleine familiebedrijven een
uitzondering vormen. Enerzijds is de cultuur van deze bedrijven minder in staat
pottenkijkers toe te laten, terwijl anderzijds de prijs van interim-management door
de beslissers binnen deze bedrijven vaak als (te) hoog wordt ervaren.'50 '51 Dit
beeld wordt enigszins bevestigd door enkele auteurs. Zij constateren dat naarmate
een organisatie groter is de kans groeit dat een interim-manager wordt ingezet. Dit
zou zeker opgaan voor organisaties die groter zijn dan 250 werknemers (Coopers
& Lybrand, 1995: 9; Interview-NSS, 2000: 3; Burgggraaf, 1994)·

Vastgesteld mag worden dat het omzetaandeel van opdrachten bij overheid en
andere non-profitorganisaties na de jaren zeventig beduidend is toegenomen. Juis-
te cijfers ontbreken maar aangenomen mag worden dat rond de eeuwwisseling dit
omzetaandeel al ver boven de 50% van het totaal lag.

Wie bedoelen we als we spreken over de opdrachtgever? Binnen het clientsysteem,
d.w.z. binnen de organisatie van de opdrachtgever, kunnen verschillende rollen
worden onderscheiden. Rollen die een relatie hebben met personen in informatie-

en besluitvormingsprocessen rond de aanstelling van een interim-manager, de
selectie daarvan, de opdrachtverlening en de uitvoering van de opdracht. Sommi-
ge personen vervullen een formele rol terwijl anderen een informele rol vervullen.
In 'interim-managementland' wordt degene aan wie de interim-manager rappor-
teert meestal gezien als de opdrachtgever. De veronderstelling daarachter is dat
dit ook de persoon is die de behoefte tot interim-management heeft aangegeven,

eindverantwoordelijk is voor de selectie en bepalend is voor de opdrachtomschril-
ving. Boon e.a. laten zien dat dit voor de Rijksoverheid niet altijd geldt. Zij spreken
in hun onderzoek enerzijds over: 'de beslissers, de beinvioeders en de financiers'.
Anderzijds brengen zij een tweede onderscheid aan met het volgende citaat:
'...door het feit dat men directe opdrachtgever is (waar tijdens de opdracht aan wordt

gerapporteerd) of men zijdelings bij een opdracht is betrokken.' (Boon e.a.,1993: 14)

150 We zien eenzelfde houding van de (kleinere) familiebedrijven ten opzichte van de tarieven van organisatieadviseurs.
9 Overigens merkt Ramondt (2004: 32 e.v.) over de DGA-bedrijven (Directeur-Groot-Aandeelhouder-bedrijven) op dat inzet van

interim-managers vaak weinig effectief lijkt
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Deze verschillen in rollen binnen de rilksoverheid worden door hen ook herkend

bil organisaties in het bedrijfsleven; daarbij is echter sprake van 66n uitzondering.
De rol van de financier komt in het bedrijfsleven als aparte rol slechts zelden voor.
Met opdrachtgever wordt in het vervolg de persoon (functionaris) of het gremium
bedoeld, aan wie tijdens de opdracht gerapporteerd wordt.

5.3.3 De interim-managementbureaus

Tijdens de dertig jaar dat het interim-management in Nederland bestaat, heeft de
inzet van interim-managers zich uitgebreid over vrijwel alle sectoren. Inzet van
individuele interim-managers is zelden sectorspecifiek te noemen. Ook de interim-

managementbureaus zijn eerder niet dan weI sectorspecifiek gericht. Illustratief

daarvoor is de bekendheid van bureaus bij opdrachtgevers en de mate waarin
opdrachtgevers weI of niet gebruik maken van bureaus.152

Hoe werken bureaus eigenlijk en wat zit w61 en niet in hun dienstenpakket? Menin-

gen van opdrachtgevers en interim-managers zijn nogal afwilkend van dat wat
bureaus van zichzelf vinden. Aan de ene kant van het palet zien we de bureaus die
maximale zorgvuldigheid claimen, dat wil zeggen: altijd een persoonlijke intake door
het bureau, een strenge selectie van de potentiele kandidaten, uitgebreide offerte,
persoonlijke introductie van die kandidaat, uitgebreide counseling en schaduwma-

nagement ter ondersteuning van de interim-manager en opdrachtgever tijdens de
opdracht, regelmatige tussenevaluaties en een intensieve eindevaluatie met zowel

de opdrachtgever als de interim-manager. Parallel aan de activiteiten gerelateerd
aan concrete opdrachten claimen deze bureaus ook dat ze veel aandacht en tijd
besteden aan opleidingsactiviteiten voor de interim-managers. Deze bureaus zijn
de zakelijke en inhoudelijke partner van zowel de opdrachtgever als de interim-

manager en die bureaus nemen de formele opdrachtverantwoordelijkheid op zich.
Aan de andere kant van het palet zitten de bureaus die zich alleen richten op het in
contact brengen van opdrachtgevers en potentitle interim-managers.'53 Zodra zij
een potentiele opdrachtgever herkennen wordt per fax of e-mail een aantal cv's
toegezonden. Komt het tot een overeenkomst, dan krijgt het bureau een vaste

beloning of percentage van de totale omzet die de interim-manager genereert.
Deze bureaus spelen bij de opdrachtuitvoering en -verantwoordelijkheid verder

ook geen rol. Hun taak houdt op als opdrachtgever en interim-manager met elkaar
een overeenkomst hebben gesloten.
Beschrijving van de bureaus vindt plaats vanuit twee invalshoeken: hun (histori-

151 Zo laat het onderzoek van W&S zien dat bij een vraag naar het spontaan noemen van interim-managementbureaus er in totaal
meer dan honderd verschillende namen worden genoemd. Dezelfde tendens zien we in een van de onderzoeken van SKIM/INDIS
(1998b: I en ll). In een publicatie van Coopers & Lybrand (1995:3) wordt verwezen naar onderzoek uit 1993 waaruit blijkt dat circa
de helft van de opdrachtgevers gebruik maakt van een interim-managementbureau. De andere helft, zo wordt gesteld, zoekt voor
een interim-manager eerst binnen de eigen organisatie of laat de aandacht vooral uitgaan naar collega's of kennissen dan weI inte-

rim-managers waarmee ze eerder ervaring hebben opgedaan. Het aantal opdrachten en dus de omzet van interim-managers bui-
ten de kring van bureaus die lid zijn van de RIM, of interim-managers die opdrachten geheel zelfstandig verwerven is onbekend.
Gezien de ontwikkelingen in de jaren negentig lijkt mij het in de publicatie van Coopers & Lybrand genoemde percentage van
opdrachten buiten de gevestigde bureaus om van circa 50%, aan de hoge kant.

,53 Een recente ontwikkeling daarbinnen zijn sommige virtuele bureaus; op hun website kan een potentiEle opdrachtgever zelf zijn
eigen search naar een potentiZIe interim-manager uitvoeren. De betrokkenheid van het virtuele bureau houdt daarmee op.
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sche) achtergrond en bij welk type en/of niveau van opdrachten zijn ze betrokken.
Ook wordt er gekeken of er sprake is van specialisatie.

Achtergrond
De eerste interim-managementbureaus werden opgericht door groepjes individu-
ele managers.'54 De na het midden van de jaren tachtig ontstane bureaus kwamen
voort uit organisatieadviesbureaus of organisatieadviesafdelingen van de grote
accountantskantoren.155
Veranderende opvattingen binnen de organisatieadvieswereld en de andere vragen
van hun klanten leidden tot activiteiten die we nu interim-management noemen.

Vrijwel alle bureaus die voortkomen uit de organisatieadviesbureaus of -afdelingen
zijn of verkocht 156, of hebben een grote mate van autonomie binnen de moederor-
ganisatie gekregen.'57 Toch lijkt het dat er nog een verwantschap te constateren is
in het klantenbestand van de organisatieadviseurs en/of accountants en het organi-
satiedeel dat interim-managementopdrachten uitvoert. Bij veel interim-manage-
mentopdrachten mag zelfs worden geconstateerd dat de eigen interim-managers
de adviezen implementeren die de eigen adviseurs aan clienten uitbrachten.158 Ook
komt het regelmatig voor dat binnen 66n clientsysteem de interim-managers nauw
samenwerken met de adviseurs of dat de adviseur binnen dit clientsysteem zelf als
opdrachtgever functioneert. De band tussen de organisatieadviseurs en de inte-

rim-managers geeft binnen deze relaties relatief weinig bewegingsruimte voor de
interim-managers.159 Ook het zelfstandig werken van een interim-manager binnen

een clientsysteem dat een commercieel belangrijke relatie is van de adviseurs,

geeft beperkingen aan de interim-manager. Dit laatste is zeker zo als van de inte-

rim-manager wordt verwacht dat, als deze binnen het terrein van zijn opdracht of
binnen het clientsysteem een (additionele) behoefte aan advies constateert, hij
deze behoefte doorgeeft aan de betrokken adviesorganisatie. De (nauwe) band
met de organisatieadvies-moeder lijkt te impliceren dat deze interim-manage-
mentbureaus ook meer veranderkundige opdrachten uitvoeren dan vervangings-
opdrachten. Door de jaren heen zou dat tot specialisatie kunnen leiden.
Bij de interim-managementbureaus met een accountantsorganisatie als moeder

heeft de accountant vaak een vertrouwensrelatie. Hij komt in ieder geval jaarlijks
bij elke klant. Ontstaat er een probleem bij een klant dan is de huisaccountant 66n
van de personen die daarover als eerste wordt gebeld. De afhankelijkheid en onaf-
hankelijkheid spelen hier voor de interim-manager in versterkte mate. De accoun-

154 Voorbeelden hiervan zijn: Custom Management, W & S, De Roo, IMN, Prime en WPM.
155 Voorbeelden van bureaus met een achtergrond in het organisatieadvies zijn: Boer & Croon Interim Executives, TwijnstraGudde

Interim Management, Rijnmanagement, Berenschot Interim Management en Bakkenist Introman. Voorbeelden van bureaus met
een accountancy achtergrond zijn Ernst & Young, KMPG, Coopers & Lybrand en Deloitte.

'56 Zoals KPMG aan Atos, PriceWaterhouseCoopers aan IBM en Ernst & Young aan Resource Connection met als achtergrond de
opsplitsing van de accountantsorganisaties. Of ovemame door een IT-organisatie zoals Rijnconsult/Rijnmanagement.

157 Zoals TwijnstraGudde Interim Management of Boer & Croon Interim Executives.
'58 Zo vermeldt TwijnstraGudde dat 50% van de interim-management opdrachten een relatie met een organisatieadviesopdracht van

TwijnstraGudde heeft. Berenschot ontkent dit door te stellen dat het slechts om 5% van de interim-managementopdrachten zou
gaan (Weeda, 1996: 19 en 22)

'59  De Roo merkt hierover op:  'of de interim-manager voert de opdracht nietsontziend uit' of'er ontstaat verwarring' (in: Weeda,1999: 22)
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tant heeft vaak de neiging over de schouder van de consultant mee te kijken - het
is zijn klant! - en de consultant kijkt vervolgens weer over de schouder van het
interim-managementbureau mee, enz. (SKIM/INDIS, 1998b: 11-IV). In het verleden
is het een aantal keren voorgekomen dat een interim-manager die vanuit een
bureau dat een accountantsbureau als moeder had en via deze laatste een

opdracht vervulde, op grond van prijs- of kwaliteitsoverwegingen besloot de

opdrachtgever van accountant te laten veranderen. Een dergelijke actie werd door

de moederorganisatie niet op prijs gesteld en dat kreeg de betreffende interim-

manager dan ook te horen. De onderzoeken van SKIM/INDIS (,998a en b) geven
ook duidelijk aan dat deze interim-managementbureaus - tenminste in de ogen
van de opdrachtgevers - een specialisatie hebben voor opdrachten in de financidle
functie.
Voor interim-managementbureaus biedt de verbinding met de advies- en/of
accountantsorganisaties een aantal voordelen doordat het interim-management-
bureau over een veel groter commercieel netwerk beschikt dan dat zij zelf ooit zou
kunnen opbouwen en onderhouden. Een tweede voordeel is het kunnen beschik-
ken over interne resources als specifieke kennis of ervaring ter ondersteuning van
de operationele interim-manager tildens de opdrachtuitvoering. Een laatste voor-
deel is het meeliften op de vaak veel grotere naamsbekendheid van de moederor-

ganisatie. De genoemde voordelen vinden we alledrie terug in de resultaten van de
onderzoeken van SKIM/INDIS (i998a en 1998b).
Voor de advies- en accountantsbureaus liggen de voordelen in het enerzijds kun-
nen aanbieden van een meer compleet dienstenpakket (one-stop-shopping) en
anderzijds de zeer aantrekkelijke opbrengstenstroom in relatie tot relatief lage
vaste kosten, en dus relatief lage financiele risico's als de vraag naar interim-

management afneemt. Voor de accountantsbureaus speelt altild nog 6 n apart
vraagstuk: kunnen of mogen zij een statutair directeur als interim-manager plaat-
sen en daarna bij hun eigen interim-manager de jaarcijfers gaan controleren?
De voordelen van deze verbindingen gelden vooral voor de bureaus terwijl de
nadelen hoofdzakelijk door de interim-managers worden ervaren.

Interim-managementbureaus die een moederorganisatie bij de dienstverleners

voor werving & selectie of excecutive search hebben, handelen vanuit een geheel
andere optiek. Zij verschaffen de wervers en selecteurs meer tild om de juiste kan-
didaten voor de vaste functie te vinden. Dit geldt voor het invullen van zowel een
functie op algemeen als op het functioneel managementniveau.'60 Afhankelijk van

de marktspecialisatie van de werving & selectie- of excecutive search bureaus
werkt men samen met een specifieke groep van interim-managers.
Een vergelijkbare vorm van specialisatie hebben de bureaus die een relatie hebben
met automatiseerders. Interim-managers worden door deze bureaus niet enkel

ingezet voor op zichzelf staande interim-managementopdrachten, maar ook bij de
realisatie van automatiseringsprojecten van de moederorganisatie van het inte-
rim-managementbureau. Hierbij gaat het in mindere mate om de inzet van zelf-

'60 Voorbeelden hiervan zijn: FunctieMediair, Michael Page en Eagon Zender.
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standige interim-managers en telt vooral de inzet van interim-managers-in-loon-

dienst; het eigen personeel dus.'61

De start van interim-managementbureaus als dochters van de grote uitzendorgani-
saties is een ontwikkeling die pas het laatste decennium voorkomt. Zij leveren

diensten op de laagste tarief- en managementniveaus en hebben een heel andere

werkwijze. De uitzendorganisaties hebben een groot commercieel bereik door de
regelmatige contacten tussen hun intercedenten en de personeelsafdelingen van

hun clientenbestand. Het gaat daarbij primair om het vervangen van functionaris-
sen. Behalve hun wens tot autonome uitbreiding van hun diensten en marktgroei

zijn de uitzendorganisaties een duidelijk voorbeeld van het meepikken van graan-
tjes op een markt die financieel zeer aantrekkelijk is en haast geen drempels voor

toetreding kent.'62 Overigens is er bij de bureaus met een achtergrond in het uit-
zendwezen een duidelijke tendens waar te nemen dat zij zich up-market ontwikke-
len. Dat wil zeggen dat ze gaandeweg marktsegmenten (managementniveaus) met
hogere tarieven en hogere toegevoegde waarde, bedienen.
Een recente ontwikkeling betreft de opkomst van de virtuele interim-management-
bureaus. Hierbij gaat het om bureaus die via het world wide web een bemiddelende
functie tussen interim-manager en potentidle opdrachtgever aanbieden.163 De

wijze waarop deze virtuele bureaus werken en de soorten diensten die zij aanbie-
den verschillen nogal.'64

Type, specialisatie en niveau van opdrachten:
Indeling naar de eerder gegeven opdrachttypologie is niet eenvoudig omdat inte-
rim-management-bureaus zelf, zo lijkt het, een wat al te rooskleurig beeld schet-
sen: bureaus nestelen zich naar buiten toe graag rond het veranderen.'65 Sommige
bureaus richten zich in hun uitingen specifiek op opdrachten met een grote veran-
derkundige kern. Het is een van de eerste specialisaties die te herkennen valt.
Naarmate er meer toetreders komen, zien we een specialisatietendens sterker ver-
schijnen. De interim-managementbureaus met een accountantsachtergrond rich-
ten zich na hun start z6 sterk op de financiele functie dat het hun later grote moei-
te kost zich van dit imago los kunnen ontdoen (SKIM/INDIS, 19983: 1-1) Verdere
specialisatie treedt op bij de bureaus met een achtergrond bij werving & selectie.
Hier is voornamelijk sprake van opdrachten met een vervangend karakter. Zo ook
de bureaus uit het uitzendwezen.
Inmiddels is er een groot aantal bureaus dat zich onderscheidt door een functio-

neel specialisme. Het betreft hierbij vooral de functionele gebieden financien,

161 Voorbeelden van interim-managementbureaus met een moederorganisatie in de IT-sfeer zijn: Cap Gemini, BSO, Logica en
CMG.

162 Voorbeelden zijn: de Yacht Group (het voormalige Randstad Interim Kader), Vedior, TopStart, het voormatige Content en
Brunel.

163 Voorbeelden van virtuele bureaus die partilen bil elkaar brengen zijn o.a. www. interimabc.nl, www. flexmanager.nl. en
www. intermaat.com.

164 Sommige virtuele bureaus stemmen alleen vraag en aanbod op elkaar af zonder dat zij zelf matchen. De opdrachtgever
zoekt hierbij zelf op het prikbord met interim-managers of omgekeerd. Andere bureaus leveren dezelfde diensten als een

fysiek bureau alleen is de informatie alleen op hun website is te vinden.
165 Zie hiervoor in hoofdstuk 2 tabel 2.1 en de voorzichtige conclusies daaruit.
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automatisering en human resources. Toch kan men niet zeggen dat een groot
gedeelte van de interim-managementbureaus te duiden is aan de hand van een

bepaald opdrachttype. Als het zo uitkomt, neemt iedereen elke opdracht aan.

Ook indeling van bureaus naar opdrachtniveau is niet eenvoudig. Zo communi-
ceert de RIM dat haar leden alleen binnen die opdrachten actief zijn waarbij sprake
is van opdrachten op directieniveau of direct daaronder. Het is echter algemeen
bekend dat een aantal RIM-leden (veel) opdrachten uitvoert die gerangschikt
mogen worden in het segment van het functionele management of dat zelfs het
woord management daarbij twijfelachtig is. Desondanks hebben Dalessi e.a. (1998
16 e.v.) getracht een bureau-indeling naar opdrachtniveau te geven. Onderschei-
den worden: de Generalisten Top Segment, de Generalisten Sub-top Segment, de Spe-
cialisten, de Uitzenders en de Solisten. Op de laatste categorie, die interim-manage-
ment geheel zelfstandig opereren, wordt later in dit hoofdstuk teruggekomen.

Dalessi e.a. gaan bij deze indeling onder andere uit van variabelen als het (manage-
ment)niveau van de opdracht binnen het cliantsysteem, het veranderingsaspect in
de opdracht, het tariefniveau, de eisen die bureaus aan hun interim-managers stel-
len, de mate van specialisatie of inzet als algemeen manager, de periode dat het
bureau bestaat, de omvang van het bureau in termen als omzet en aantal interim-

managers in hun netwerk, de mate van beleids- en handelingsvrijheid van het
bureau en de eigen naamsbekendheid van het interim-managementonderdeel.
Hoewel op de indeling van Dalessi het een en ander valt op te merken met betrek-

king tot het indelen van sommige specifieke bureaus in een bepaalde categorie (de
naamgeving duidt eerder op specialisatie naar opdrachttype), levert deze inde-
lingsmethodiek een zinvol hulpmiddel bij het bekijken van bureaus.

Samenvattend merk ik op dat, behalve naar herkenbare functionele specialisatie,
bureaus moeilijk zijn in te delen naar opdrachtniveau of opdrachttype. Hun 'com-
mercitle gretigheid' (Boon e.a. 1993.5 en 19)166 maakt de bureaus vaak tot alleseters.

Het onderscheidend vermogen van bureaus is voor henzelf dan ook vaak moeilijk
aan te geven en beperkt zich, buiten het gebruik van bureaubrochures, tot het
doen van oncontroleerbare uitspraken in media-interviews.167

5.3.4 De interim-managers

Totdat detachering ontstond bij het toetreden van de grote uitzendorganisaties en
de automatiseerders, waren actieve interim-managers vrijwel allemaal vrijgevestig-
de en zelfstandige ondernemers met als basis hun eigen management-bv of
managementfirma. Slechts een heel kleine groep was in loondienst van 66n inte-
rim-managementbureau.'68 Het economische risico van inkomensverwerving lag

en ligt dus bij de interim-manager zelf.

166 4 kwamen opmerkingen over 'commerci6le gretigheid' en 'te grote commerciele gretigheid' regelmatig in hun interviews tegen.
167 Zo meldt Boer & Croon dat zij 50% marktaandeel in het topsegment beheersen (Catz, 1996: 26) of dat Boer & Croon tweederde

van alle statutaire opdrachten in Nederland vervult. (Huys, 1983: 46)
168 Dit bureau (W&S) heeft begin 2004, gezien de economische malaise, de interim-managers in loondienst, vervangen door freelan-

cers
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Binnen de grote en tot eind 2002 steeds groter wordende totale groep interim-

managers onderscheidt een klein aantal zich als de zogenaamde eenpitters of solis-
ten. Deze interim-managers genereren hun eigen opdrachten en zijn daarmee

geen verantwoording schuldig aan een intermediair bureau. Ook hun ondersteu-

ning regelen zij zelf, vaak via een eigen netwerk. De indruk bestaat dat het aantal
een-pitters de laatste tien jaar in absolute zin is afgenomen. Wei geven veel inte-

rim-managers aan dat zij, buiten de opdrachten die zij voor de gevestigde bureaus
uitvoeren ook zelfstandig opdrachten verwerven en uitvoeren (Maas e.a., 200lb:

93 e.v.).

Het overgrote deel van de actieve interim-managers mag wei freelancers of zelfstan-

digen worden genoemd. Uitzonderingen hierop zijn vele interim-managers die
opdrachten uitvoeren voor de uitzend- en IT-gerelateerde interim-managementbu-
reaus. De zelfstandigen zijn individueel bekend bil meerdere interim-management-
bureaus en worden afhankelijk van hun relatie met een bureau vaker of minder
vaak door dat bureau ingezet. Sommige interim-managers kenmerken zich door
een zeer vaste relatie met 66n bureau - bij 66n bureau is zelfs sprake van een
exclusiviteitovereenkomst - terwill andere interim-managers bijna per opdracht
van bureau wisselen. Ontwikkelingen op het terrein van de sociale zekerheidswet-

geving, in het bijzonder met betrekking tot het GAK/LISV/UWV en haar regelingen
en verordeningen, doen veel veranderen voor de interim-managers.169

Zoals al eerder aangegeven is het ware aantal personen dat zich als interim-
manager presenteert onbekend. De groei in aantallen is enorm'70, al zijn de gepre-
senteerde aantallen moeilijk te verifiEren.
Naar motieven om tot het interim-management toe te treden is nog geen onder-
zoek gepubliceerd. Eerder gaf ik aan dat velen zich spontaan bij interim-manage-
mentbureaus meldden. Bij navraag bleek hun beschikbaarheid voor opdrachten:
morgen, wat een indicatie was voor de (probleem)situatie waarin hun lopende
arbeidsovereenkomst verkeerde.17, Een tweede indicatie dat een gebroken arbeids-
verleden een belangrijk motief was voor toetreding is te vinden in de gemiddelde

169 Hierbij speelt de discussie of een interim-manager wordt gezien als een zelfstandige ondernemer of dat er sprake is van een fictie-
ve dienstbetrekking van de interim-manager met de opdrachtgever. De betrokken instanties (GAK/LISV/UWV) hebben de afgelo-
pen tien jaar voor heel veel onduidelijkheid en onzekerheid gezorgd. De vele voorstellen en uitgewerkte regelingen leidden tot
verwarring en werden op een later tijdstip weer (gedeeltelijk) teruggenomen. Overigens heeft de fiscus in deze kwesties een veel
eenduidiger standpunt ingenomen. De kwestie is anno 2004 ondanks herhaalde interventies van de Tweede Kamer of de betrok-
ken staatssecretarissen, nog steeds niet opgelost.

170 Heeft de RIM (1998: 15) het in 1994 nog over 800 interim-managers, Dalessi, e.a. (1998: 13) heeft het in 1998 al over 5.000 tot
10.000, Reijniers (2000) over 20.000, Reijniers (2003: XI) over 40.000 of meer (gebaseerd op de Kamer van Koophandel) en Maas
e.a. (2001: :6) 17·000 tot 20.000, waarin zij verwijzen naar een onderzoek van het EIM uit begin 2000.

171 Zie ook: Kelizer (1986: 11), Clutterbuck e.a. (1999: 73 en 74) en The Financial Times (28 mei 1997) die vermelden dat uit onderzoek in
Engeland bleek dat 40% van de interim-managers in het beroep waren terecht gekomen als gevolg van ontslag uit een vaste baan.
Binnen het netwerk van interim-managers van het bureau waarbij ikzelf actief was, had niet meer dan circa 10 % tildens hun carri6-
re een vrijwillige keus gemaakt.
Ook in het eigen onderzoek (zie hoofdstuk 7, onderzoek I) gaven dertien van de twintig ge'I'nterviewde mannen aan ontslagen te
zijn voordat ze interim-manager werden, bij de geinterviewde vrouwen was dit nul van de zeven.

102



leeftijd waarop men toetreedt.172 Persoonlijke ervaringen bevestigen dit.173

Bestudering van de individuele enquete-uitkomsten van Jetten laat zien dat dege-
nen die op relatief jonge leeftijd tot het interim-management toetreden, groten-
deels een financieel administratieve vooropleiding hebben en dan ook vaak wor-

den ingezet op opdrachten in de financi*le functie.

Los van de vraag waarom interim-managers zijn toegetreden is het interessant te
weten waarom ze in het beroep blijven en (soms) succesvol blijken. Er is veel

geschreven over de (vermeende) eigenschappen van de interim-manager maar er
is weinig onderzoek naar gedaan. Van der Togt (1994b: 29) deed onderzoek naar
kenmerken en stijlen van interim-managers. Hij interviewde succesvolle interim-
managers en ondersteunde dit met behulp van een psychologische test. Als alge-
mene kenmerken vond hij: ondernemersgericht, dominant, zelfverzekerd en toch
onzeker. Als stijlen stelde hij vast: de integratoren (de kleinste groep), de politici (de
middelste groep in omvang) en de entrepreneurs (de grootste groep). Wichard

(1994b: 205 e.v.) gebruikt bij het benoemen van managementstijlen van de interim-
manager benamingen als cowboy, als turbomanager of als Haarlemmer olie.
Een tweede interessante vraag is of en in hoeverre interim-managers afwilken van
reguliere managers. Zo deden De Dreu en Siro onderzoek naar het verschil in con-
flicthantering tussen interim-management en managers in vaste dienst. De conclu-
sie van dit onderzoek was dat bij conflicthantering de interim-managers ten
opzichte van de managers in vaste dienst, directer en harder denken en handelen.

Interim-managers neigen in even sterke mate tot forceren en probleemoplossen, ter-
wijl de managers in vaste dienst in dezelfde situatie probleemoplossen verkiezen
boven forceren en compromiszoeken. In een situatie van crisis verkiezen interim-

managers forceren boven probleemoplossen.'74

Andere onderzoeken die vergelijkingen maakten zijn uitgevoerd in Engeland en
Belgi*. Aan de hand van de PAPI test (Perception and Preference Inventory) zijn de
populaties van 94, respectievelijk 160 interim-managers en 149 respectievelijk 919
managers in vaste dienst met elkaar vergeleken. 175 De interim-managers scoren

hoger op:
-  de behoefte om anderen te leiden en leiderschapsrollen te willen vervullen;
-  het makkelijker nemen van besluiten;
-  de behoefte om een taak af te maken (en dat ze harder werken);
-  het plannen van werk (en denken ook beter inzicht te hebben hoe het werk af te

maken);
-  assertiviteit en de confrontatie met anderen;

172 Zie ook: hoofdstuk 7 en jetten (1998: 22). De Financial Times (19 maart 1999) vermeldt dat de gemiddelde leeftlid 52 jaar is en dat
60% van de onderzochte populatie tussen de 45 en 55 jaar oud is.
Er lijkt een tendens te zijn dat naarmate het beroep langer bestaat de gemiddelde leeftijd bij toetreding aan het dalen is. Harde

bewilzen daarvoor zijn er echter niet. Catz (1996: 27) merkt op: hoe hoger een interim-managementbureau op de ladder van het

opdrachtenniveau zit, hoe ouder (en meer ervaren) de interim-managers zullen zijn op het moment van toetreding.
173 Van de circa driehonderd interim-managers die ik persoonlijk heb leren kennen zijn er slechts een vijftiental als interim-manager

op een leeftijd begonnen die ruim onder de 40 jaar ligt.
174 Het betreft een onderzoek waarbij, aan 27 interim-managers en 31 managers in vaste dienst, vijftien stellingen om conflicthantering

te meten werden voorgelegd. (C.K.W de Dreu e.a, 1993:209 en 210)
175 Zie: Feltham en Hughes (1998), Clutterbuck e.a. (1999189 e.v.) en www. cubiks.com/Belgium.
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- conceptueel denken en theoretisch onderlegd zijn;
-  de behoefte aan afwisseling en verandering.
De interim-managers scoren gelijk of een beetje lager dan de managers in vaste

dienst bij de sociale vaardigheden, hebben evenveel aandacht voor detail en kwali-
teit en evenveel behoefte aan procedures en structuren. Het beeld van de interim-
manager binnen de onderzochte populatie was zeer consistent en deze consisten-
tie was niet aanwezig bij de populatie managers in vaste dienst. Aparte clusterana-

lyses leverden niets op (Feltham e.a.,1998: 6).
Welke conclusies kunnen uit deze onderzoeken worden getrokken? Ten eerste dat
de vooroordelen over interim-managers bevestigd worden of zoals Het Financieele

Dagblad (1998) het omschreef: 'De interim-manager is een bullebak, maar een met
hersens.' Ten tweede dat er verschillen zijn tussen interim-managers en vaste

managers. Maar zijn die verschillen weI zo significant dat ze een geschikt hulpmid-
del kunnen zijn bij het vaststellen van het profiel van dt interim-manager? Als
selectiemethode voor de individuele interim-manager kan de PAPI-methode ech-
ter weI behulpzaam zijn.
Onderzoek naar het profiel van du interim-manager in opdracht van de Orde van
Register Managers werd uitgevoerd door Maas, e.a. (2001 b). Aanleiding voor deze
opdracht was het verkrijgen van inzicht in mogelijke beroepsprofilering.'76 Het
onderzoek resulteerde niet in h6t profiel van d6 interim-manager. WeI werden vier
dominante clusters van interim-managers gevonden met betrekking tot hun orga-
nisatievorm en interim-management. Deze clusters waren: (Maas e.a., 2001b: 93
e.v.; Maas, 20018: 55; Maas, 2004: 60 e.v.)
-  interactieve of netwerkende interim-managers (n= 76): bijna de helft werkt ook

als organisatieadviseur, ruim 40% van de opdrachten uit eigen netwerken, de
rest via bureaus, heeft een gemiddelde hoge leeftijd, een groot gedeelte heeft
de laatste vijf jaar 66n of meer beroepsopleidingen gevolgd, t.o.v. professionele
vakmatigheid en professionele positionering staat deze groep indifferent,177

- interim-managers actief binnen bureaus (n=25): 75% van de opdrachten vanuit
bureaus, gemiddelde leeftijd hoog, bijna allen volgden de RSM-Masterclass, vak-
matige professionalisering indifferent, professionele positionering verdeeld en
geen sterke bezwaren tegen een vaste relatie met bureaus;

- zelfstandige interim-managers in meerdere kaartenbakken (n=6): verhouding
opdrachten uit eigen netwerk/bureaus varieert tussen 5/90 en 80/20, zeer geva-

rieerde gemiddelde leeftijd, besteden per jaar tien tot vijftien dagen aan scho-

ling hoewel zeer verscheiden, zien vakmatige professionalisering weI een rol
spelen, professionele positionering wijst men af;

- ervaren interim-managers (n=3): werken al geruime tijd als interim-manager
maar krijgen een zeer groot gedeelte van de opdrachten vanuit bureaus (80 tot
90%), hebben in de laatste vijf jaar geen aanvullende beroepsopleidingen

'76 Behalve het mondeling interviewen van circa veertig personen (interim-managers, bureaumanagers, schaduwmanagers en
opdrachtgevers) zijn 121 interim-managers ge6nquEteerd (Maas e.a. 2001b: 80 en 81)

177 Onder professionele vakmatigheid bedoelt Maas: 'alle uitspraken die direct te maken hebben met persoonfijke ontwikkeling of vakma-
tigheid.' Met professionele positionering bedoelt Maas: 'de positionering van interim-management ten opzichte van de buitenwereld'

(Maas e.a., 2001 b : 85)
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gevolgd en hebben ook geen behoefte aan opleidingen, hebben professionele

vakmatigheid hoog zitten maar de professionele positionering speelt geen rol.

Dat hat profiel niet werd gevonden is ook niet zo verwonderlijk. Ten slotte stelde

KPMG in 1992 al dat hjt profiel van du interim-manager niet bestaat. Zij gebruiken
al sinds het begin van de jaren negentig de PAPI-methode om interim-managers te
testen op hun eigenschappen (KPMG, 1992.11 en 12). Maas stelt dat er vele profielen
zijn maar geeft niet aan welk aantal profielen.'78 Ondanks de uitkomsten van het
PAPI-onderzoek van Feltham e.a., moet toch worden geconstateerd dat het niet
mogelijk is de interim-manager als homogene groep te zien met voor het overgrote
deel van de individuen van die groep vergelijkbare eigenschappen en kenmerken.

Ramondt (2004) is het daar niet helemaal mee eens. Hij onderzocht zeven cases en

interviewde gescheiden vijf ervaren interim-managers en vijf ervaren schaduwma-
nagers. Een van de resultaten van zijn onderzoek is de vaststelling van het hande-
lingsrepertoire van interim-managers. En hoewel - zo neem ik aan - de onderzoch-

te populatie en cases zich concentreerden op veranderingsopdrachten, vind ik zijn
beknopte samenvatting van een dergelijk belang dat ik hem in het volgende kader
volledig citeer. (Ramondt, 2004: 72 en 73)·

BEKNOPT HANDELINGSREPERTOIRE VAN DE INTERIM-MANAGER
'De interim manager staat voor de taak een niet helder geformuleerd functioneringsvraag-
stuk door een veW van kritische stakeholders te loodsen en tot een oplossing te brengen. Er is

een groot afbreukrisico en derhalve is zijn gedrag gericht op complexiteitsreductie. Om de

greep op een project niet te verliezen is er een neiging tot het hanteren van een expertmodel,
dat hem in de gelegenheid stelt het probleem in voor hem hanteerbare proporties te formule-
ren. Hiervoor zoekt hij een draagvlak in de organisatie dat is gebaseerd op persoonl(ike rela-
ties en vertrouwen. Een draagvlak binnen een meer onpersoonlyke (lichte) projectstructuur

wordt weinig gezocht. Dit past ook minder in het idee van een expertmodel, waarin de des-
kundigheid het hulpverieningsproces graag binnen zijn invioedsdomein wenst te houden.

De interim manager heeft een voorkeur voor dyadische relaties en hecht aan het primaat van
de klantrelatie boven de relatie met het bureau. Hij hanteert een pragmatisch waardesysteem
waarin ruimschoots aandacht is voor de (commerciele) belangen van hemzelf en van de sta-

keholders.

Er is een neiging onderwerpen met een controversieel karakter te ontwijken en eigen fouten
slechts in een zeer veilige omgeving aan de orde te stellen.

Vanwege het hoge risicokarakter van projecten is er een hang naar routinevorming in de oon-
pak. Interim managers z(in geen fervente aanhangers van het gedachtegoed van de lerende

organisatie. Problemen moeten worden opgelost en zijn geen aangrgpingpunt om in de orga-
nisatie een permanente reflectie op haar functioneren op gang te brengen. Hoogstwaarschijn-
lijk is dat laatste - alle retoriek over de lerende organisatie ten spijt - ook niet mogelijk.

Organisaties kunnen niet leren. Alleen mensen zijn daartoe instaat. Die worden dan ook vaak

aangesproken door interim managers, maar onduidelijk is veelal of de interim manager er in

slaagt de ruimte te verankeren voor een goede reflectieve cultuur in de organisatie.'

178 Zo worden in het kwantitatief onderzoek van Maas e.a. (200,b) behalve de vier bovenstaande dominante clusters nog acht niet-
dominante configuraties gevonden. Op deze acht configuraties wordt niet uitgebreid ingegaan.
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Voorgaand citaat roept opnieuw de vragen op waarin interim-managers verschillen

van managers in vaste dienst en of dat dan iets zegt over het profiel van interim-

managers. Om met de laatste vraag te beginnen: Ramondt heeft gekeken naar ver-
anderaars. Het mag duidelijk zijn dat pure veranderaars andere interim-managers
zijn dan vervangers. Gaat het bij de eerste categorie om deskundigheid op het
gebied van veranderen, bij de tweede categorie spelen functionele inhoudelijkheid
of branchekennis een belangrijke rol. We hebben het nu al over twee profielen en
diversificatie leidt tot oneindig veel meer. Conclusie: er bestaat geen eenduidig
profiel van interim-managers.
Dan de vraag: waarin verschillen interim-managers van managers in vaste dienst?
Ramondt geeft daarvoor drie antwoorden. Ten eerste komt de interim-manager
om een probleem op te lossen en verdwijnt daarna weer. Waarbij de primaire
focus van de interim-manager (als integere hulpverlener) gericht is op 'het verbete-
ren van het functioneren van de ander, zijn client.' De manager in vaste dienst - voor-
al als het een tijdelijk passerende manager is - is: 'in eerste instantie gericht op de
eigen carriere' (Ramondt, 2004: 123 en 204). Het tweede antwoord van Ramondt is
zijn stelling dat de interim-manager de tweelingbroer is van de manager. Ze doen
hetzelfde werk maar in verschillende rollen en volgens Ramondt is dat bepalend
voor de aanpak en de resultaten (Ramondt, 2004: 1). Een laatste antwoord van

Ramondt (2004: 4) is dat een manager in vaste dienst wordt aangetrokken op een

profiel en de interim-manager voor een probleem!

Vatten we de analyses van de verschillen tussen de interim-manager en manager in
vaste dienst kort samen, dan zien Feltham, e.a. en Clutterbuck e.a. de verschillen
vooral in (karakter)eigenschappen en Ramondt in verschillen in attitude, rol of aan-
leiding. Maas zoekt daarnaast binnen de populatie van interim-managers verschil-
lende groepen door te kijken naar onder meer economisch handelen en professio-
nele vakmatigheid of professionele positionering.
Met ander woorden: zo verschillend de opdrachten, de opdrachtgevers en de
intermediaire bureaus zijn, zo verschillend zijn ook de interim-managers. E6n zaak
is duidelijk: hat profiel van d6 interim-manager bestaat niet!

5.3.5 Relaties tussen opdrachtgever en interim-management-
bureau

De opvattingen die opdrachtgevers hebben over de rol van interim-management-
bureaus verschillen nogal van de opvattingen die interim-managementbureaus
hebben over hun rol naar de opdrachtgevers toe. De RIM (1998:21) schrijft daar-
over: 'in tegenstelling tot de interim manager is de schaduwmanager niet betrokken bij

de processen in de betreffende onderneming of organisatie,  maar is wei precies op de
hoogte van de organisatiedoelstellingen, de problematiek en de geformuleerde opdracht.
Hierdoor is hij in staat de voortgang van het interim managementproces in overeen-

stemming met de opdrachtformulering te beoordelen en te bewaken. Waar nodig kan hij
de interim manager en de opdrachtgever adviseren of bijsturen. Bovendien vormt de

schaduwmanager in het proces van opdrachtuitvoering steeds de intermediair tussen
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opdrachtgever, het Rim-bureau en de interim manager.' Volgens de RIM-bureaus zou-
den de schaduwmanagers de opdrachtgevers kunnen adviseren, bijsturen en zijn
zij tijdens de opdrachtuitvoering de verbindende schakel tussen de interim-

manager en de opdrachtgever. De opvattingen van opdrachtgevers laten een ander
beeld zien. Boon e.a. (1993:5 en 24) constateren dat opdrachtgevers de betrokken-
heid van bureaus bij de opdrachtuitvoering en eindevaluatie niet als significant
ervaren. De algemene indruk uit hun onderzoek is dat opdrachtgevers interim-
managementbureaus hoofdzakelijk zien als een instrument bij het op korte termijn
vinden van geschikte kandidaten.179 Het onderzoek van SKIM/INDIS (1998b: 11)
bevestigt deze opvattingen door in een van de conclusies te stellen: 'Na aanstelling
van de interim-manager raakt het bureau veelal uit beeld omdat de interim-manager
geheel onafhankelijk is van het bureau en omdat de controle en het toezicht op de inte-

rim-manager (de probleemoplosser) bij de opdrachtgever berust. Door de grote afstand
tot het interim-managementbureau en de onafhankelijkheid van de interim-manager

dragen positieve ervaringen met interim-managers weinig bij aan het imago van en de
binding met het interim-managementbureau.' Ook de vaak geringe naamsbekend-
heid van bureaus lijkt de geringe gepercipieerde invloed van bureaus te ondersteu-
nen.'80 De opdrachtgever heeft dagelijks te maken met de interim-manager en
komt het bureau tijdens de opdrachtuitvoering fysiek nog maar zelden tegen. Een
tweede impliciete bevestiging wordt gegeven door Reijniers (1995: 13) die stelt dat
de belangrilkste taken van een bureau liggen in de selectie van de interim-manager
en het managen van het afstemmingsproces. Blijkbaar wordt hier voorbijgegaan
aan bijvoorbeeld de formele en morele opdrachtverantwoordelijkheid, het scha-
duwmanagement, evaluaties en aan het stimuleren en faciliteren van interim-

managers met betrekking tot hun vakmatigheid. Het lijkt er dan ook vaak op dat
interim-managementbureaus hun relatie met de opdrachtgevers (tijdens de
opdrachtuitvoering) meer invullen vanuit het accountmanagement (dus: een com-
mercieel motief) dan met het schaduwmanagement (de inhoudelijk ondersteunen-

de rol) als vertrekpunt. Dit beeld wordt in gesprekken met individuele interim-
managers regelmatig bevestigd. In hoofdstuk 6 zal hierop nog worden teruggeko-
men.
In de wijze van aanbieden van interim-managers bij een opdrachtgever zitten tus-
sen bureaus grote verschillen. Een enkel bureau stelt niet aan te bieden als ze con-
currerend met andere bureaus moet aanbieden. Enkele bureaus bieden de

opdrachtgever slechts 66n kandidaat aan; een van hun argumenten daarvoor is dat
zij alleen die dne goede kandidaat aanbieden en zelf de keuze bepalen voor de

opdrachtgever. Andere bureaus bieden drie of meer kandidaten aan en leggen de

179 84 de indruk dat opdrachtgevers de interim-managementbureaus hoofdzakelijk zien als de selecteurs van een geschikte interim-

manager past de kanttekening dat uit onderzoek blijkt dat bij aanvang van interim-managementopdrachten vaak sprake is van 'een
gebrekkige probleemverkenning' of dat men 'in veel gevollen niet precies weet wat het probleem is' (Van Hout e.a., 20043: 226 en 229) of
dat de opdrachtgever 'niet genegen is tot volle openheid' (\/an Hout, 2004b: 241) Afgeleid daarvan is het de vraag of selectie door de
bureaus dan tot de juiste interim-manager zal leiden.

180Geenen (1997: 37) stelt vast dat eenderde van de opdrachtgevers helemaal geen naam van een bureau kunnen noemen en zo laat
het onderzoek van W&S (2000) zien dat bij de vraag naar het spontaan noemen van interim-managementbureaus er in totaal
meer dan 100 verschillende namen worden genoemd. Dezelfde tendens zien we in een van de onderzoeken van SKIM/INDIS
(1998b: 11 - ID
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keuze bij de opdrachtgever. In de laatste situatie is het bij de betrokken interim-
managers niet altild bekend dat zij zijn aangeboden bij de betrokken opdrachtge-
ver.

Het laatste aspect in de relatie tussen opdrachtgever en interim-managementbu-
reau betreft de opdrachtverantwoordelijkheid. Tot het midden van de jaren
negentig waren het de interim-managementbureaus die de opdracht aannamen en
daarmee opdrachtverantwoordelijk waren. In sommige gevallen waar de interim-
manager als statutair directeur zou worden ingezet, kwam het zelfs voor dat het

interim-managementbureau de statutaire positie in haar opdrachtverantwoorde-
lijkheid onderbracht en de betrokken interim-manager als titulair directeur aan-
stelde. Na de discussies met het GAK/LIS\//UWV nemen de bureaus die lid zijn
van de RIM geen opdrachtverantwoordelijkheid meer en ligt deze bij de interim-
manager. De RIM-bureaus hanteren in hun contracten nu een bemiddelingsmodel
en hebben de formele opdrachtverantwoordelijkheid en daarmee in feite behalve
de juridische opdrachtaansprakelijkheid ook het debiteurenrisico naar de interim-
managers doorgeschoven.

5.3.6 Relaties tussen opdrachtgever en interim-manager

Eerder is gesteld dat opdrachtgevers ervan uitgaan dat de interim-managers zich
tijdens de opdrachtuitvoering onafhankelijk van het intermediaire bureau zullen

opstellen. De rol van het intermediaire bureau wordt daarmee geminimaliseerd.
Bij verlenging van een opdracht of aanpassing van de geformuleerde doelstellingen
van de opdracht vindt in de praktijk eerst overleg tussen opdrachtgever en inte-
rim-manager plaats, daarna wordt het bureau op de hoogte gebracht en speelt het
bureau in de besluitvorming een weinig relevante rol. De vraag waarom een

opdrachtgever de interim-manager niet direct inhuurt - wat geacht wordt (veel)
goedkoper te zijn - en daarbij toch een bureau inschakelt, wordt beantwoord in de
onderzoeken van Boon e.a.(1993) en SKIM/INDIS (19988 en b). Bureaus worden

gezien en gebruikt als recruiter, met de verwachting dat bureaus deze specifieke
kennis en ervaring hebben met de onderhavige problematiek of branche en
beschikken over een adequaat netwerk van potentiale kandidaten. Ook de mate
van urgentie speelt hierbij een rol.

De recente ontwikkeling waarbij voor de interim-manager de opdrachtverant-
woordelijkheid en opdrachtaansprakelijkheid in zijn richting zijn doorgeschoven
heeft de facto en de jura invloed op zijn relatie met de opdrachtgever. Enerzijds is
de opdrachtgever zijn directe broodheer geworden, wat directe invloed kan heb-
ben op zijn onafhankelijk denken en handelen, terwijl anderzijds de opdrachtgever
- in het geval van grove nalatigheden - zijn verhaal moet halen bij de interim-
manager. Het laatste zou tot risicomildend gedrag door opdrachtgevers en inte-

rim-managers kunnen leiden. De kans dat een opdrachtgever voldoende (finan-
cieel) verhaal bij een individuele interim-manager kan krijgen, is veel geringer dan
bij een gevestigd bureau. Anderzijds voelt de interim-manager dat risico veel
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directer dan in een situatie waarbij een bureau de primaire opdrachtverantwoor-
delijkheid draagt.
Een apart probleem in de relatie tussen opdrachtgever en interim-manager -
zeker bij opdrachten met een grote veranderkundige kern - is het feit dat de
opdrachtgever in persoon vaak part of the problem is. In die gevallen kan de
opdrachtgever een remmende werking op de voortgang van de gewenste veran-
deringsprocessen vormen. 181 Enerzijds is de opdrachtgever aan wie de interim-

manager rapporteert hierarchisch de bovengestelde van de interim-manager, ter-
wijl anderzijds de interim-manager tijdens de opdrachtuitvoering kan worden
gehinderd door deze bovengestelde. Van der Togt (1994b: 73) noemt in dit kader
het dualisme met een sterk explosief karakter. De opdrachtgever wil dat er wordt
veranderd maar, wil zelf buiten schot blijven. Op de werkvloer leidt dit vaak tot

gevoelens van: 'wij moeten veranderen en boven blijft alles hetzelfde.' De interim-

manager zit hier tussen bekneld. Sommige interim-managers kunnen de opdracht-
gever als part-of-the-problem en de spanningen tussen onder en boven goed hante-

ren, maar de meeste laten de problemen zoals ze zijn. Dit laatste geeft daarmee
opnieuw minder positieve eindresultaten (Boon e.a., 1993: 18).
Het laatste aspect is het veelvuldige voorkomen van de situatie dat de opdracht-
gever (vaak tegen het einde van een opdracht) de interim-manager aan zich wil
binden. Dat het veel voorkomt laat het onderzoek van Interview-NSS zien: onge-
veer 40% van de bevraagde bedrijven meldt dat zij een vast dienstverband aan-
biedt.'82 De interim-manager beleeft een dergelijk aanbod als een bewijs van

waardering voor zijn inzet en persoon. Bij opdrachten met een puur vervangend
karakter zijn daar ook geen inhoudelijke bezwaren tegen in te brengen. Bij een

opdracht met een grote veranderkundige component echter weI. De competen-
ties van de betrokken interim-managers liggen in het kunnen veranderen en consoli-
datie van de aangebrachte veranderingen door de interim-managers zelf, is het
naar de toekomst verschuiven van het werving & selectievraagstuk. De RIM heeft
veel bezwaar tegen het overgaan van de interim-manager in vaste dienst. Er staan
vanuit de RIM dan ook zware financiale sancties op.

5.3.7 Relaties tussen interim-manager en interim-management-
bureau

Primair mag worden gesteld dat de relatie tussen de interim-manager en het inte-
rim-managementbureau wordt gekenmerkt door de economische afhankelijkheid
van de interim-manager. De individuele interim-manager is over het algemeen
niet in staat op eigen commercidle kracht een aanvaardbare continuneit in zijn

181 Zie hiervoor o.a.: Ramondt (2004: 35 en 53); Boon e.a. (1993: 18); Van der Togt (1994b: 73) en de uitkomsten van Onderzoek I in
hoofdstuk 7.

182 Overigens blijkt dat naarmate het bedrijf groter is, de fractie van de opdrachtgevers die een zodanig aanbod of verzoek doet, toe-
neemt (Interview-NSS, 2000: 8)
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inkomstenstroom te genereren.'83 Die interim-managers die het weI is gelukt een
relevant aantal marktcontacten op te bouwen en vast te houden, ondervonden
snel dat de vragen die zij kregen niet parallel liepen met hun individuele beschik-
baarheid of deskundigheid. Het gevolg was vaak dat er daarmee een nieuw inte-

rim-managementbureau(tje) ontstond.

Dat vrijwel alle bureaus de interim-managers niet exclusief aan zich willen binden
heeft als oorzaak dat de bureaus de principi8le vrijheid willen behouden om op
een vraag van een opdrachtgever weI of niet te willen aanbieden. De kans bestaat
dat bij vaste commitments tussen bureau en interim-manager, de kosten van onder-

bezetting een motief kunnen vormen bij het aanbieden van een minder geschikte
kandidaat bij een opdrachtgever.
Voor de interim-manager die los van een intermediair opereert, geldt over het
algemeen dat zijn eigen honorarium per dag hoger is dan het tarief dat hij zelf ont-
vangt bij een opdracht via een bureau; het komt zelden voor dat zijn honorarium

even hoog is als het bureautarief. Het nadeel voor de interim-manager en mogelijk
ook voor de opdrachtgever, is de soms noodzakelijke ondersteuning van de inte-
rim-manager tijdens de opdracht. Deze mogelijke ondersteuning wordt door de
bureaus ook sterk benadrukt in hun brochures en presentatie bij de
opdrachtgever.184 Bureaumarges varieren tussen de 25 en 50% van het tarief dat bij

de opdrachtgever in rekening wordt gebracht.

Ontwikkelingen in de laatste jaren hebben de relatie tussen bureaus en interim-

managers sterk beYnvloed. Ten eerste lijkt het alsof de marge - het relatieve

gedeelte van het bruto honorarium dat de bureaus inhouden - stijgt en dat de
interim-manager een relatief kleiner gedeelte ontvangt. Een tweede ontwikkeling
is dat het er op lijkt dat de invulling van het schaduwmanagement en dus de direc-
te en indirecte ondersteuning van de interim-manager meer en meer verandert in

accountmanagement vanuit de bureaus. Het onderhouden van de commerciele
relatie met de opdrachtgever verdringt daarmee - zo daar al sprake van was - de
inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van de interim-manager. Ook het
organiseren van bijeenkomsten voor interim-managers door bureaus met een edu-
catief of professionaliserend karakter is voor de meeste bureaus minimaal. De

georganiseerde bijeenkomsten dragen veelal het karakter van informele ontmoe-

tingen met een fun-karakter. Bovendien lijken bureaus steeds vaker geld te vragen
voor deelname aan bijeenkomsten met een educatief of professionaliserend karak-
ter.

183 Informatie over welk gedeelte van de opdrachten die interim-managers uitvoeren door eigen acquisities uit directe contacten met
opdrachtgevers is verkregen, is onduidelijk. Zo meldt de website van InterimABC dat 85% van de opdrachten via bureaus komen
(april 2004), terwill een grote enquEte in opdracht van de ORM (eind 2003) enerzijds aan geeft dat meer dan de helft van de

opdrachten door de interim-managers zelf is geworven. Anderzilds geeft datzelfde onderzoek weer aan dat bureaus vooral

management- en directieopdrachten werven en dat de interim-managers zelf weer meer advies- en overige opdrachten werven.
Acquisitie bij de overheid is vrijwel onmogelijk voor de individuele interim-manager (zie resultaten ORM-enqu6te over 2003)

184 Dat de relatie tussen interim-managers en bureaus, zeker als het gaat om de ondersteuning van de uitvoerend interim-manager
complex en vaak moeizaam is, toont het relaas van Lex de Koning over zijn ervaringen in deze driehoek. (De Koning, 2004: 10 e.v).
Ramondt geeft echter aan dat vanuit de interim-managers niet veel behoefte blijkt aan intensief inhoudelijk contact met hun scha-
duwmanagers (Ramondt, 2004: 59)
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Een laatste ontwikkeling komt voort uit de problematiek met betrekking tot de
bedrilfsvereniging. De meeste bureaus hebben de contractuele back-to-back-relatie
tussen interim-manager en opdrachtgever omgezet in een bemiddelingsrelatie met
als consequentie dat de debiteureninning en het debiteurenrisico bij de interim-
manager komt te liggen. Werden interim-managers tot voor enkele jaren betaald
na een factuur aan het bureau, nu dienen zij te wachten tot de opdrachtgever via
het bureau betaald. Dit laatste kan vaak maanden duren.

De positie van de interim-managers in het economische krachtenveld is er door
hun directe opdracht-aansprakelijkheid'85 en door hun veranderde relatie met de

interim-managementbureaus behoorlijk op achteruitgegaan.
Waarom dan toch zaken doen via en met een interim-managementbureau? Het
biedt voordelen voor de interim-manager bij zijn marketing en het onderhouden
van zijn netwerk (beter een paar goede commerciele contacten dan geen of een
paar slechte), het bureau heeft een grotere geloofwaardigheid, soms stimuleren en

faciliteren bureaus opleidingsactiviteiten en als laatste de sociale factor: je hoort
ergens bly' (Van der Togt, 1994b. 78)

5.4  Samenvatting en conclusies

Interim-management heeft in de dertig jaar na haar ontstaan als beroepsgroep vele
veranderingen ondergaan en de diversiteit in opdrachten en opdrachtgevers lijkt
dan ook oneindig. Zo ook aan de kant van de aanbieders: geen bureau of interim-
manager is gelijk. Daarbij is de totale omvang van de markt in euro's en aantal

opdrachten letterlijk geexplodeerd (en de laatste paar jaar weer behoorlijk afgeno-
men). Over de aanleiding voor de inzet van interim-managers verschillen de vra-

gers (de opdrachtgevers) en aanbieders (de bureaus en interim-managers) nogal
van mening. Opdrachtgevers geven aan dat ze de interim-managers inhuren voor
opdrachten die veelal gericht zijn op vervanging, terwijl de aanbieders aangeven
ingehuurd te worden juist om veranderingen aan te brengen.
Binnen de beroepsgroep zelf is er geen eenduidig beleefde opvatting over wat
men zelf onder het beroep verstaat, al lijken opdrachtgevers zich daar weinig van
aan te trekken. Discussies over de gewenste omschrijving zijn dus vooral intern

gericht en de verschillen in opvatting lijken soms dan ook vooral ingegeven door
marketingargumenten om zich als interim-manager of interim-managementbureau
te kunnen onderscheiden. Het lijken grote discussies over kleine details.

Vergelijken we interim-management met regulier management (voor onbepaalde
tijd in vaste dienst) dan is het voornaamste verschil de tijdelijkheid in combinatie
met het probleem waarvoor de interim-manager wordt binnengehaald. Het maakt
hem, ten opzichte van de opdrachtgevende organisatie en haar medewerkers,
onafhankelijker bij het doorvoeren van veranderingen. Een laatste verschil ligt in
de probleemgerichtheid van de interim-manager, al worden tegenwoordig ook

185 Zo moet de als zelfstandig geaccepteerde interim-manager nu van het LISVNWV een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afge-
sloten hebben.
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veel managers in vaste dienst nadrukkelijker op hun resultaten afgerekend.
Toetreding is eenvoudig, een bord op de deur is voldoende om je als interim-
manager of interim-managementbureau te vestigen. Er hebben zich in ruim 25 jaar
vele nieuwe (soorten) bureaus aangediend waarbij het verschil tussen die soorten

voornamelijk is af te leiden van de achterliggende moederorganisaties. En hoewel
bureaus zich graag presenteren als specialisten, zijn het vaak generalisten en giles-

eters.

De economische afhankelijkheid van de interim-manager van de bureaus is door de

jaren heen relatief veel groter geworden. Zo ook de risico's voor de interim-
managers. En de toename in administratieve verplichtingen en regelgeving maken

het zelfstandig zijn en blijven er niet eenvoudiger op. Het absolute aantal van de

pure solisten lijkt even groot te zijn als het aantal waar het midden van de jaren
zeventig allemaal mee begon.
Internationaal gezien onderscheidt Nederland voor wat betreft het interim-
management zich op twee manieren: de groei is vele malen groter geweest dan in
de meeste landen (met uitzondering van Engeland en de Verenigde Staten). Het
interim-management lijkt in Nederland ook een ander karakter te hebben, namelijk
meer veranderingsgericht en in het buitenland (in het bijzonder in de USA) meer
vervangingsgericht.
Afsluitend mag worden geconcludeerd dat het interim-management uit de pio-
niersfase is en misschien ook weI uit de differentiatiefase. Ook mag worden gecon-
cludeerd dat het allemaal begon met een vraag-gestuurde markt, die vervolgens
aanbod-gestuurd werd, en die door de recessie in de laatste jaren zich weer heeft
ontwikkeld naar vraag-gestuurd.
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Hooflstuk 6
De professionalisering van
interim-management en
interim-manager

6.1 Inleiding

In de hoofdstukken 3 en 4 constateerde ik dat professionalisering een complex

vraagstuk is en dat er bij collectieve professionalisering grofweg van een aantal

stappen sprake is. Eerst treedt een afsplitsing vanuit een bestaande beroepsgroep
op en daarmee de vorming van een nieuwe beroepsgroep, vervolgens is er de aan-
dacht voor en de oprichting van een eigen opleidingsfaciliteit en als laatste de ver-

plichtstelling van het volgen van die opleiding voordat toetreding tot de 'nieuwe'

beroepsgroep kan plaatsvinden. Gaandeweg dit proces van beroepsvorming wor-
den door de beroepsgroep regels voor gedrag en arbitrage ontwikkeld en vindt uit-
eindelijk een vorm van maatschappelijke erkenning - of zelfs wettelijke bescher-

ming - plaats. De autonomie is daarmee volledig en de beroepsgroep maatschap-
pelijk gelegitimeerd. Begin en kern van een dergelijk proces van beroepsvorming
worden gevormd door vaststelling en verankering van het (nieuwe) domein van de

beroepsgroep.
Bij de klassieke professies is het ontwikkelen van de opleidingsfaciliteit vaak een
initiatief van de nieuwe beroepsgroep zelf en wordt die faciliteit pas daarna aan

geinstitutionaliseerde opleidingsinstituten overgedragen. We zien als gevolg van
het laatste dan ook dat er wetenschappelijke belangstelling voor de nieuwe

beroepsgroep ontstaat, waarbij wetenschappelijk onderzoek de aandacht voor de
basis van de beroepsuitoefening versterkt.
De nieuw ontstane - en soms erkende of wettelijk beschermde - beroepsgroepen
zijn herkenbaar aan een vereniging van beroepsbeoefenaren met vaak duale doel-
stellingen, namelijk belangenbehartiging en beroepsontwikkeling. Belangenbehar-
tiging heeft allereerst het karakter van het streven naar erkenning van het nieuwe

beroep door de beroepsgroep waaruit men is afgesplitst. Pas veel later krijgt
belangenbehartiging het karakter van het verkrijgen van maatschappelijke erken-

ning of wettelijke bescherming. Ook de eerste aandacht voor de vakontwikkeling is
dikwijls te relateren aan de erkenning of het onderscheiden van de nieuwe

beroepsgroep.

In dit hoofdstuk zal allereerst worden ingegaan op het domein van het interim-

management, vervolgens zullen de professionalisering van het collectief en het
individu afzonderlijk worden bekeken. Ter illustratie wordt (in korte kaders) de
individuele professionalisering van vier andere beroepsgroepen geschetst, nl.:
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advocaten, huisartsen, accountants en organisatieadviseurs.
Afsluitend wordt nagegaan in hoeverre de benaderingswijzen en strategie8n van
het klassieke en collectieve model kunnen bijdragen bij de analyse van professiona-
lisering van interim-management in Nederland.

6.2 Het domein van het interim-management

Nieuwe beroepsgroepen ontwikkelden zich in het verleden veelal uit bestaande

beroepen, waarbij de nieuwe beroepsgroep er een relatief groot belang bij had
zich te kunnen onderscheiden van de groep waaruit zij voortkwam. De vraag is of
dit afscheiden en vervolgens onderscheiden ook voor het interim-management
geldt. Vooralsnog lijkt dat niet zo. De meeste actieve interim-managers waren,

voordat zij als zodanig actief werden, reguliere managers met een vast dienstver-
band. Zij maakten bewust of onbewust,86 de overstap naar het interim-manage-
ment zonder dat hun werkzaamheden inhoudelijk een verandering onderging; de
meesten waren manager en bleven dat. De verschillen tussen hun voorgaand werk-
zaam leven en huidige activiteiten komen voornamelijk voort uit de tijdelijkheid van
een opdracht en als tweede onderscheid het feit dat de interim-managers van bui-
ten komen. De tijdelijkheid versus een functie in loondienst (voor onbepaalde tijd)

verhoogt hun economisch risico en vaak (bij een hoge bezettingsgraad) hun inko-
men. Dat ze van buiten komen brengt een bepaalde mate van onafhankelijkheid
met zich mee; ze hebben geen verleden in de organisatie en in principe ook geen
toekomst. Behalve eerder aangehaalde onderzoeken naar verschillen tussen regu-
liere managers en interim-managers (zie hoofdstuk 5) van De Dreu en Siro, Van der
Togt en de twee PAPI-testen in Engeland en Belgi8187. is er nauwelijks onderzoek
gedaan naar domeinverschillen tussen management en interim-management. Aange-
haald onderzoek richt zich op de verschillen in de onderzochte personen. En hoe-
weI daarbij sprake is van (geringe) verschillen in persoonskenmerken tussen de
onderzochte reguliere managers en interim-managers, zeggen deze verschillen nog
niet veel over het verschil in domein. Ik stel dan ook dat interim-management bin-
nen hetzelfde en brede domein behoort als management: namelijk het domein dat
wordt gevormd door leidinggeven.'88 Of interim-managers in de dagelijkse werke-

lijkheid domeingeschillen met regulier management ervaren, zal onder meer in het

volgende hoofdstuk aan de orde komen.
Ook constateerde ik dat enkel interim-managers een verleden hebben als organisa-
tieadviseur.189 Een opmerking die herhaaldelijk in publicaties over het interim-
management terugkeert, is de constatering dat een interim-manager deels ook als

:86 Met bewust wordt hier bedoeld dat voordat de vaste baan werd opgezegd, men al had gekozen voor een verdere carri6re als inte-
rim-manager. Met onbewust wordt hier bedoeld dat men bij toeval in het interim-management terecht kwam omdat de vaste

baan ophield.
187 Zie: C.K.W. De Dreu e.a. (1993: 209 e.v.); Van der Togt (1994b: 29 e.v.); Feltham e.a.(1998) en de website: www. cubiks.com/Belgi-

um.

188 Ik ga hier voorbij aan de mogelijke discussie of bij management (over het algemeen) wei sprake is van een eigen domein.
189 Zie hiervoor bijvoorbeeld Onderzoek I in hoofdstuk 7.
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adviseur optreedt of moet optreden.190 Een andere parallel tussen het interim-
management en organisatieadvies is het herhaaldelijk vergelijken van beider pro-
fessionaliseringsprocessen (Maas, 2004; Rubinstein, 2001) Er blijken dus raakvlak-
ken te worden beleefd tussen de twee domeinen. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat sinds het ontstaan van het interim-management de vraag speelt of een
opdrachtgever kiest voor een interim-manager of voor een adviseur. Voor over-
bruggingsmanagement is deze vraag simpel te beantwoorden, maar bij de andere
opdrachtsoorten (zie hoofdstuk 2) is het antwoord minder eenvoudig te geven.
Wichard e.a. (1991.357) geven aan dat de keuze voor een interim-manager in plaats
van een organisatieadviseur wordt bepaald zodra er sprake is van een management-
ro/ en vanuit die rol verantwoordelijkheid ontstaat voor de implementatie van ver-
anderingen. Ook Rubinstein (2001: 28 en 29) noemt de opdrachtverantwoordelijk-
heid en de (tijdelijke) plaats in het besturingssysteem van de organisatie als argu-
ment bij de keuze. Schriever (1983: 420 e.v.) geeft vier argumenten om voor de

interim-manager te kiezen:
-  als het belang van probleemonderkenning en -acceptatie groot is'91;
-  als het zittende management het kwalitatief niet kan'92;
-  als de urgentie hoog is en er geen tijd is voor de adviesr01'93;
-  als de beleidsinhoudelijke problematiek groot 15'94.

Van der Togt (19941,: 75) voegt nog een aspect aan Schriever toe, namelilk de
behoefte aan (actief [\/\/B]) leiderschap die door een adviseur veel moeilijker kan
worden gegeven.
Een ander aspect in de vergelijking tussen de domeinen van interim-management
en organisatieadvies is de vraag in hoeverre organisatieadviseurs en interim-
managers ieder van hun in hun eigen rol, belangenconflicten hebben. Van Dijk e.a.
(1993: 19 e.v.) kwamen in de analyse daarvan tot de volgende vijf invalshoeken:

-  De opdracht: de rollen van de interim-manager en de organisatieadviseur wor-
den weergegeven door de opdrachtformulering. Bij de interim-manager gaat het
daarbij veelal om het eindresultaat zichtbaar te maken, terwijl bij de organisatie-

adviseur het meer gaat om het verhelderen en spiegelen van de klant. Een twee-
de verschil zit in het verschil in identificatie met de klant of het probleem waar-
voor men is aan getrokken;

-  De bevoegdheden: voor de interim-manager en de clidntorganisatie moet het
helder zijn welke bevoegdheden de interim-manager heeft. Bij de organisatie-

190 Reijniers (2001: 1) heeft het in dit kader over dat de echte interim-manager en manager 6n adviseur Zn veranderaar moet zijn, en
uit het ORM onderzoek (2003) blijkt dat de ondervraagde interim-managers gemiddeld 26% van hun opdrachten als adviseur uit-
voeren.

'9' Van der Togt (1994b: 75) onderschrijft dit argument. Wichard e.a. (1991: biz. 363 - 365) noemen bij dit laatste ook het positieve
effect van de grotere fysieke aanwezigheid en zichtbaarheid van de interim-manager.

1 2 We vinden het argument van niet bekwaam zijn ook terug bij Banningen Klep (1987: 32) Wichard e.a. (1991: 358) merken hierover
op dat het niet is vast te stellen welke onbekwaamheden het zittende management dan zou hebben. Zij stellen hier de ongrijp-
baarheid van de begrippen bekwaomheid en onbekwaamheid aan de orde. Van der Togt (19946: 75) omzeilt dit probleem gedeelte-
lijk door te spreken van de potentie van het management.

'93 Ook Van der Togt noemt dit argument  ('994b: 75)·
194 Hetgaat hierbij om de kennis van het beleidsterrein van de organisatie. Is die groot en de kennis van de interim-manager klein,

dan ziet Schriever dit als een voordeel. Hij stelt dat er voldoende kennis over dat beleidsterrein in de organisatie aanwezig zal zijn
en dat in het geval de interim-manager veel kennis over het beleidsterrein zou bezitten dit alleen maar een nadeel zou zijn voor
het effectief functioneren.
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adviseur geldt dit veel minder. Hij is er verantwoordelijk voor dat de actoren in

de clientorganisatie zo worden beYnvloed dat zij kans zien een veranderingspro-
ces te sturen. De adviseur beinvloedt het veranderingsproces terwill de
interim-manager het proces, vanuit zijn bevoegdheden bestuurt. De interim-

manager wordt intern en extern geYdentificeerd met de formele macht. Volgens
Van Reyn (1995: 230) ligt het essentiale verschil tussen de interim-manager en de
adviseur in de formele managementbevoegdheden die de eerste krijgt;

-  De instrumenten: volgens Van Dijk e.a. zit het verschil met een adviseur hoofd-

zakelijk in zijn sterkere nadruk op reflectie en het plaatsen van de klantvraag in
een intellectuele context. De interim-manager werkt veel directer o.a. door zelf

voorbeeldgedrag te tonen;
-  De manier van werken: Van Dijk e.a. constateren een verschil in taalgebruik tus-

sen de door hen geTnterviewde interim-manager en adviseurs. Interim-managers
gebruiken meer actietermen terwijl adviseurs een meer conceptueel begrippen-

apparaat gebruiken. Dit beeld wordt door mijn persoonlijke ervaring bevestigd.
Te constateren is dat die actiegerichtheid niet ophoudt bij het taalgebruik. De
adviseur is vaak bezig met een cognitief zoekproces, terwijl er bij de interim-

manager meer sprake is van het zoeken naar de juiste instrumenten om datgene
te realiseren wat overeengekomen is. Wichard e.a. (1991: 363 e.v.) hebben het in
dit kader ook over de grote actiegerichtheid van de interim-manager;

-  Het resultaat: in de rolopvatting van de interim-manager wordt zoveel mogelijk
gestreefd naar meetbare resultaten van de opdracht. Organisatieadviseurs, zo
stellen Van Dijk e.a., redeneren veelal vanuit zichzelf waardoor de meetbaarheid
van succes veel moeilijker is. Ten Koppel e.a. (1996: 340) leggen hierbij ook de

verbinding met de verantwoordelijkheid voor de te bereiken resultaten.

Andere verschillen die tussen interim-managers en organisatieadviseurs worden

geconstateerd zijn:
-  interim-manager word je kennelijk op een leeftijd tussen de 40 en 50 jaar, terwijl

organisatieadviseurs veel eerder tot hun beroepsgroep toetreden. Van Dijk e.a.
(1993:23) stellen dat organisatieadvies een kunde is en interim-management een

kunst;
-  de interim-manager sluit een contract waarin vaak expliciet wordt gesproken

over de aanneming van werk. De organisatieadviseur werkt op bevestiging van
een offerte;

- organisatieadviseurs richten zich vaak op het wat van de organisatie en het ver-
anderingsproces, terwijl de interim-manager veel meer geconcentreerd is op het
hoe van het veranderingproces;

-  de interim-manager wil bij het eind van de opdracht een tastbaar, zichtbaar
resultaat achterlaten met betrekking tot het functioneren van de organisatie. De
organisatieadviseur wil voor zichzelf de overtuiging hebben dat de hoofdactoren

blijvend anders zijn gaan functioneren;
-  de interim-manager is ook meer (fysiek) zichtbaar als change agent dan de advi-

seur. (Wichard, 1991: 366).
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Met de geconstateerde verschillen tussen interim-manager en adviseur is de

onderlinge domeinvraag niet opgelost. Bovendien mag niet worden vergeten dat
de adviseur de interim-manager vaak voorgaat. De laatste treft vaak bij aanvang
van zijn opdracht een adviesrapport aan. Dit leidt regelmatig tot wederzijdse kri-
tiek. De interim-manager, meer gericht op het hoe en meer actiegericht, volgt het
adviesrapport niet naar de letter en trekt vaak zijn eigen plan. Dit laatste wordt
hem door de adviseur niet altijd in dank afgenomen; het was of is de commerciele
relatie van de adviseur.

Concluderend stel ik vast dat het interim-management geen duidelijk eigen
domein heeft. Zo er al over een eigen domein kan worden gesproken, dan ligt dat
domein enerzijds binnen de algemene kwalificatie van het leidinggeven en - met
uitzondering van het tijdelijke aspect en als gevolg daarvan de grotere onafhanke-
lijkheid van de interim-manager - zijn er weinig inhoudelijke verschillen te consta-
teren tussen regulier zittend management en de interim-managers. Anderzijds zijn
er herkenbare raakvlakken tussen het organisatieadvies en interim-management.
Die raakvlakken zijn te constateren in de volgtijdelijkheid, de rollen en de resul-

taatverplichting.
Of de interim-managers het door mij geconstateerde gebrek aan een eigen
domein ook zo ervaren, zal onder meer in hoofdstuk 7 worden nagegaan.

6.3  De collectieve professionalisering van interim-
management

6.3.1 De interim-managentbureaus, de branche

Het beroep van interim-manager is van relatief recente datum en een nauwkeurig

ontstaanstijdstip is niet te bepalen. Ligt het bij de oprichting van het bureau
Custom Management in 1974 of is de inzet van de accountant en organisatieadvi-
seur Volmer misschien weI de eerst gepubliceerde inzet van interim-manage-
ment?'95 Anderzijds mag worden aangenomen dat organisatieadviseurs, ook voor-
dat het begrip interim-management werd gebruikt, met enige regelmaat betrokken
waren bij de implementatie van de door hen uitgebrachte adviezen. KPMG (1992:
7) spreekt over 'regelmatige detachering vanuit organisatieadviesbureaus in de zestiger
en zeventigerjaren. Hazewinkel merkt in zijn voorwoord in Banning en Klep (1987)
schertsend op: 'Interim managers, dat zijn toch organisatieadviseurs die, als het hele-
maal niet meer lukt, tenslotte zelf maar even de tent gaan runnen'.196 Onbekend is in
welke rollen of met welke taken en bevoegdheden de door KPMG genoemde deta-
chering van organisatie-adviseurs plaatsvond. Ook de omvang van de genoemde
detachering is onbekend. Zeker is dat men aan het begin van de jaren zeventig nog

195 Deze inzet betrof de implementatie van organisatieadviezen in 1901 bil Jurgens' Margarinefabrieken in Oostenrijk, (Hellema en
Marsman, 1997: 55)

196 Hazewinkel in: Banninge.a. (1987: 9) Mogelijk dat Hazewinkel hiermee verwijst naar het optreden destijds van Boer en Croon bij
Jamin.
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niet de benaming interim-management hanteerde. De eerste beroepsbeoefenaren
die zich met de benaming interim-manager tooiden, waren degenen die bij de
oprichting van het eerste interim-managementbureau betrokken waren. Dit eerste
bureau hanteerde niet dadelijk het begrip interim-management, maar richtte zich
na de oprichting eerst op (internationale) marketing en parttime management als
specialiteiten (Banning e.a; 1987: 168). Oprichters en hun eerste associates, hadden
allen een achtergrond als (eind) verantwoordelijk lijnmanager.
Een nauwkeurige datum is dus niet te achterhalen. Aangenomen wordt dat het

begrip interim-manager pas na het midden of aan het einde van de jaren zeventig is
geintroduceerd.
Hoewel het tijdelijk overnemen van taken en verantwoordelijkheden van zittend

management al voor de oprichting van het eerste interim-managementbureau
voorkwam, mag de reden voor het hanteren van het nieuwe begrip interim-

management waarschijnlijk niet gezocht worden in het zich willen onderscheiden
van de inzet van organisatieadviseurs. Ik vermoed dat de eerste interim-managers
hun werkzaamheden nieuw of innovatief vonden en daar mogelijk een nieuwe bena-

ming voor bedachten. Een benaming die hun werkzaamheden, opdrachten en uit-
voerders voldoende omschreef en waarmee ze zich van anderen die op tijdelijke
basis managementrollen vervulden, konden onderscheiden. In het verlengde van
de domeinvraag mag dus worden geconcludeerd dat deze nieuwe beroepsgroep
zich niet specifiek van een andere beroepsgroep heeft afgescheiden. Daarmee
heeft het interim-management in haar eerste stap naar erkenning niets van doen
met het benadrukken van de verschillen ten opzichte van een beroepsgroep waar-
van men zich heeft afgescheiden.

De (relatief) uitgebreide publiciteit in de eerste jaren van de eerste interim-

managers deed een mystiek beeld van wonderdokters ontstaan. Een nieuw beroep
met hoge status en aantrekkelijke honorering. Het is mogelijk dat dit beeld heeft
bijgedragen tot de sterke toename van degenen die zich interim-managers gingen
noemen. Tegelijkertijd zien we een groei van het aantal van interim-management-
bureaus. Daarmee rees de bekende vraagstelling die bij het ontstaan van veel nieu-
we beroepen herkenbaar is: wie horen er weI bij en wie niet? Een discussie die bin-
nen het interim-management tot op heden voortduurt.
In de beginjaren'97 was het aantal interim-managers te klein en te bureaugebonden

om tot een organisatie van beroepsbeoefenaren te komen, dat wil zeggen een

beroepsorganisatie die aandacht kon schenken aan (structurele) beroepsontwikke-
ling of belangenbehartiging van de beroepsbeoefenaren. De allereerste interim-

managers vonden dat ze over voldoende kennis en kunde beschikten en relateer-
den dat aan de door hen (individueel) opgedane ervaring als lijnmanager voordat
ze zich interim-manager gingen noemen. Anderzijds communiceerden ze dat bin-
nen de verschillende bureaus hun collega's fungeerden als klankbord en daarmee
hun kwaliteit werd gewaarborgd. Buiten de tot dan toe gevestigde bureaus was
een aantal zogenaamde eenpitters actief. Zij verkregen hun opdrachten onder

'97 Bedoeld wordt de periode 1975 tot ongeveer 1985
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andere via organisatieadviesbureaus, de bijzondere kredietafdelingen van de ban-
keni98 of via persoonlijke netwerken. Over wie deze eenpitters - zo daar bij hen al

sprake van was - als hun klankbord gebruikten is heel weinig bekend.
Groei van het aantal actieve interim-managers en het toetreden van de organisa-
tieadviesbureaus met hun eigen afdelingen of entiteiten voor interim-manage-
ment, leidde in het midden van de jaren tachtig tot de eerste signalen van belan-
genbehartiging. Drie bureaus probeerden zich te onderscheiden van de eenpitters
of de organisatieadviesbureaus en richtten de RIM op.'99 De RIM richtte zich op:
bevorderen van professionele dienstverlening, behartiging van belangen van de
leden, erkenning beroepsuitoefening en bevordering van een onbelemmerde vraag
en aanbod op de markt van het interim-management.20° Het laatste is opmerkelijk
daar de toelatingseisen van de RIM juist veel bureaus uitsloten. Er wordt in de sta-
tuten onder meer gesproken over gedragsregels, onderlinge collegiale contacten
tussen leden en hun medewerkers en is in het bijzonder gericht op: 'de uitwisseling
van ervaringen en permanente educatie:20, Dat niet elk op dat moment bestaand,

interim-managementbureau lid kon worden, blijkt uit toelatingscriteria als: een
bestaansduur van minstens drie jaar, een omzetcriterium, aantoonbare onafhanke-

lijkheid van andere dienst-verleners als organisatieadviesbureaus of accountants-

bureaus, alleen voor rechtspersonen of maatschappen en toepassing van gedrags-

regels.
Toelating tot de RIM was slechts mogelijk als minstens tweederde van het aantal
zittende leden zich daartoe positief uitte: zo kon eventuele concurrentie buiten de
deur worden gehouden. Toch groeit de RIM tot eind 1993 gestaag. Acties van de

belastingdienst en vooral de sociale verzekeringsinstellingen laten het besef ont-
staan dat belangenbehartiging ten opzichte van de overheid een groot gezamenlijk
belang gaat worden en in '94 worden vier grote bureaus uitgenodigd lid te worden.
Het ledental steeg daarmee naar 15 en de gezamenlijke omzet in 1996 naar ca. € 62
min.

Ondertussen werden de toelatingscriteria al enige jaren soepeler gehanteerd; niet
alleen mogen interim-managemententiteiten van de organisatieadviesbureaus deel
uitmaken van de RIM; dit geldt ook voor onderdelen van de accountantsbureaus.

Op het gebied van een gestructureerde ontwikkeling van de vakmatigheid van het
beroep is in de eerste tien jaren van het bestaan van de RIM niet veel te herken-

nen, behalve dat schaduwmanagement veel publicitaire aandacht kreeg. In de
gehanteerde gedragsregels stond dat elk bureau voor elke opdracht een schaduw-

manager moest benoemen. Het schaduwmanagement had drie functies, te weten:
de counselor en klankbord van de uitvoerende interim-manager, eventueel klank-
bord van de betreffende opdrachtgever en als laatste de mogelijkheid om als ver-

198 Deze afdelingen waren binnen bankinstellingen verantwoordelijk voor de kredietvoorzieningen van bedrilven die financieel in
zwaar weer verkeerden. Het was in een economische periode waarin het bedrijfsleven het niet eenvoudig had en hun vreemd ver-

mogenverschaffers (de banken) bezorgd waren over de zekerstelling van de door hen beschikbare gestelde kredieten. Bilzondere
kredietafdelingen gaven betreffende bedrijven vaak de opdracht het management aan interim-managers over te dragen. Als aan die
opdracht geen gehoor werd gegeven, riskeerde de onderneming dat de geldkraan werd dichtgedraaid.

199 RIM, oprichtingsstatuten 31 dec. (1985 1)
zoo RIM, oprichtingsstatuten 31 dec. (1985: l en 2)
101 RIM, oprichtingsstatuten 31 dec. (1985: l en 2)

119



vanger van de uitvoerende interim-manager op te treden. Op de uitvoering en

beleving van het schaduwmanagement wordt later teruggekomen.

Een eerste collectieve activiteit op het gebied van de vakontwikkeling is de rond
1995•op initiatief van de RIM ontwikkelde Masterclass Interim-management van de
Rotterdam School of Management. Deze opleidingsfaciliteit was voor de eerste
vier leergangen exclusief gericht op, door RIM-leden voor te dragen, ervaren inte-
rim-managers. De opzet was om groepen van vijftien deelnemers meer bewust te
laten worden van hun eigen functioneren via een verdieping van processen en hun
eigen rollen daarin. Na 1999 kreeg de Masterclass het karakter van open inschrij-
ving en trok de RIM zich als primaire leverancier van deelnemers terug. Tot eind
2001 vonden acht leergangen plaats. Voor de minder ervaren of nieuw-in-het-vak
beroepsbeoefenaren ontstonden de eerste opleidingsfaciliteiten bij Nyenrode202 in
samenwerking met 66n interim-managementbureau en bij de RSM 203 in samen-
werking met de RIM. De RSM komt in begin 1999 ook met de oprichting van een
Expertise Centrum Interim-management. De ORM Zn de RIM participeren hierin.204
Tegen het eind van 2001 bieden veel instellingen opleidingen, trainingen en semi-
nars aan voor ervaren-, minder ervaren- of beginnende interim-managers.205 Er
ontstaat blijkbaar een opleidingsmarkt voor interim-managers. Het totaal van deel-
nemers lijkt echter gering in vergelijking met het totale aantal interim-managers.206
Een tweede conclusie die uit dit professionaliseringsproces mag worden getrokken
is dat de RIM - in  de rol van brancheorganisatie - het initiatief nam tot het komen
van een opleidingsfaciliteit voor ervaren beroepsbeoefenaren en daarbij aanslui-
ting zocht bij een universitair instituut. Naarmate de jaren verstreken nam dit insti-
tuut de opleiding in eigen beheer. Ook de nieuw-in-het-vak opleidingen startten in

samenwerking met universiteiten. Geen van beide opleidingsvormen leidde echter
tot een door de beroepsgroep of branche geaccepteerd curriculum of BoKS. Toe-
treding tot de beroepsgroep is daarmee ook niet aan een afronding van een
bepaalde opleiding verbonden.

De opkomst van de uitzend- en detacheringbureaus en hun interim-management-
activiteiten leidden bij de RIM en haar leden tot verwarring. Binnen de besloten
wereld van de RIM werd zelfs gesproken over een identiteitscrisis binnen het inte-
rim-management.207 Wie hoort nu wei tot het interim-management en wie niet?
Het zijn dezelfde vragen als tijdens de oprichting van de RIM. Kon in 1985 nog een

202 Zie ORM-Nieuws nr. 4 (1999).
203 Zie ORM-Nieuws nr. 7 (2000).
204 Zie ORM-Nieuws nr. 2 (,999).
205 Zoals de UVA, RUG, Nyenrode, RUL,  RSM, 5100, diverse Hogescholen, diverse interim-managementbureaus of daaraan gelieerde

instellingen.
206 Een inschatting van het totale aantal deelnemers tot en met het jaar 2003 wordt geschat op maximaal 400. Afgezet tegen de dui-

zenden actieve interim-managers is de belangstelling relatief gering. Het juiste aantal is (per opleidingsfaciliteit) niet vast te stel-
len daar de instituten terughoudend zijn bij het noemen van aantallen. Het laatste wordt nog versterld doordat het lijkt alsof de
inste||ingen, na 2002, te kampen hebben met een teruglopende belangstelling. Mogelijke oorzaken voor het laatste kunnen zijn:
de vanaf 2002 inzakkende marI<t en het vervallen van de verplichting door het LISV voor een zelfstandige (interim-manager) om
per jaar gemiddeld  een fors bedrag in zichzelf te investeren.

207 RIM, inteme presentatie RIM-ledenvergadering (1995)
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elitair standpunt worden ingenomen, rond 1995 had de RIM door de groei van en

spreiding in de markt haar positie als brancheorganisatie volledig verloren. Na
intensieve discussies in 1995 is getracht interim-management qua naamgeving te

splitsen in: interim-management (een omschrijving voor het op relatief hoog
managementniveau leidinggeven aan veranderingsprocessen) en tijdelijk manage-

ment (waarbij het zou gaan om vervanging of opdrachten van een relatief laag
managementniveau).208 De RIM was als het ware zelf slachtoffer geworden van

haar eerste en te enge begripsomschrijving van interim-management. Als oplos-

sing werd niet de omschrijving verruimd, maar werd er een tweede begripsom-
schrijving toegevoegd. Daarmee creeerde de RIM een mogelijkheid ook andere

aanbieders toe te laten. Het is ook in deze jaren dat de RIM zich naar buiten toe
meer en meer wil gaan profileren als branchevereniging.

Met uitzondering van een enkel interim-managementbureau waren activiteiten
van bureaus gericht op beroepsontwikkeling mager van structuur, omvang en
inhoud. De meeste voor hun actieve interim-managers georganiseerde activiteiten
hadden primair een fun-karakter, ten tweede een sociale functie en als laatste de

opzet om de beroepsontwikkeling van de aanwezigen te bevorderen. Bureauborrels

werden vaak aangekleed met een lezing en vormden niet de uitgelezen gelegen-
heid om inhoudelijk en uitgebreid met vakbroeders en zusters te discussiaren. Bin-

nen bureaus leefde sterk de gedachte dat opleidingsactiviteiten en -kosten groten-
deels voor de concurrentie zouden worden gemaakt. Er bestond natuurlijk een
grote kans dat de interim-managers later voor een concurrent een volgende
opdracht zouden kunnen gaan uitvoeren.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er inhoudelijk zo weinig onderzoek naar inte-

rim-management is gedaan of dat er zo weinig inhoudelijke publicaties zijn ver-
schenen in de afgelopen 25 jaar. De individuele bureaus of hun brancheorganisatie
keken eerder naar elkaar dan naar de beroepsontwikkeling.

6.3.2 De interim-managers, de collectieve beroepsgroep

Het is opmerkelijk dat individuele beroepsbeoefenaren zich pas in 1991 gaan groe-

peren in initiatieven die het karakter van een beroepsvereniging hebben. Een
mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat, in tegenstelling tot het ontstaan van

andere beroepsgroepen, een bundeling van interim-managers veelal binnen
bureaus plaatsvond en de eenpitters zelden hun collega's en concurrenten tegen-
kwamen. Een tweede verklaring hiervoor kan worden gezocht in de sterke com-
merciEle en daarmee financidle afhankelijkheid van de interim-managers van deze
bureaus. Opmerkelijk omdat er onder de interim-managers zelf juist veel ontevre-
denheid was over de werkwijze van de bureaus. Toch is het opvallend dat de eerste
initiatieven werden genomen door groepjes interim-managers die elkaar hadden

leren kennen via een bureau waarmee zij nauwe commerciele relaties hadden. Zo

ontstond in 1991 uit een groepje interim-managers rond het GITP de Vereniging

208 RIM, interne presentatie RIM-ledenvergadering (1995)
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Nederlandse Organisatie van Register-managers (NORM) en de Stichting Manage-
ment Partners (1991). In 1994 vormde zich uit een groepje interim-managers rond
de RIM-bureaus de Orde van Interim Managers i.0. (OVIM) en uit een groepje inte-
rim-managers rond Coopers & Lybrand ontstond de Leusdengroep ook wei de
Queestegroep genoemd. Een eerste samenwerking (1994) tussen deze verschillende
initiatieven was die tussen de NORM (toen al ORM genoemd) en de Leusden-

groep. Onmiddellijk ontstond de vraag of de ORM een beroepsvereniging moest
zijn die zich zou richten op belangenbehartiginglos dan weI vakontwikkeling. De

ledenvergadering koos voor belangenbehartiging, wat direct het vertrek van een
aantal leden tot gevolg had. Ook de eerste samenwerking met de OVIM i.o. ont-
stond in 1994. Het jaar daarop wordt de naam van de ORM statutair veranderd in
Nederlandse Orde van Register Managers en de Stichting Management Partners
werd opgeheven. Vanaf'98 wordt als primaire doelstelling de (individuele) profes-
Sionalisering van het beroep gekozen. Belangenbehartiging, profilering (lees:

erkenning) en het bieden van services worden vanaf dat moment secundair. De
ORM telde eind '94 circa 50 leden en tien iaar later, zesmaal zoveel.210

Een van de doelstellingen van de ORM bij haar oprichting was, om tot een soort
kwaliteits-keurmerk te komen, de instelling van een register voor gekwalificeerde

interim-managers (die natuurlijk lid moesten zijn van de ORM). De toekomstige
registermanagers in het ORM-register zouden de toevoeging RM achter hun naam

mogen plaatsen. De RIM, die de ORM in haar beginjaren niet als gesprekspartner
erkende, nam in 1997 vrijwel eenzelfde initiatief door de oprichting van het Register
van RIM Managers, het zogenaamde RIM-register. Hierin konden alleen die interim-
managers worden geregistreerd die door RIM-bureaus daartoe waren voorgedra-
gen. Eind 1997 waren circa 160 interim-managers ingeschreven in dit RIM-register
als registermanager.211
Niet alleen ontstonden zo twee verschillende registers met een min of meer zelfde
doelstelling, er ontstond ook een discussie tussen de ORM en de NIMA (Neder-
lands Instituut voor Marketing) over het gebruik van de titel RM. De NIMA had
register marketeers die ook de titel RM mochten voeren. Een rechterlijke uitspraak
gaf het recht op de titel aan de ORM, die dit recht vervolgens tegen een financiale
vergoeding verkocht aan de NIMA. Daarbij werd afgesproken dat ORM-leden ook
de titel RM mochten blijven voeren mits: '... met een andere schrijfwijze en letterty-
p£„' 212

Zowel binnen de ORM als de RIM werd het bestaan van de twee registers van

interim-managers niet wenselijk gevonden en bovendien wilde de RIM zijn register

209 Hierbij werd vooral gedacht aan direct commerciale belangenbehartiging richting eindgebruikers (opdrachtgevers) en minder in
de behartiging van belangen ten opzichte van de bureaus.

210 Overigens is de naamsbekendheid van de ORM veel groter dan het ledental doet vermoeden. Uit een onderzoek naar die naams-
bekendheid door Interview-NSS (begin 2002 i.o.v. de ORM) blijkt dat ca. 75% van de gernterviewde niet-ORMIeden de ORM kent
en 70% van de geinterviewden het belang van een organisatie als de ORM (zeer) groot vindt. De kosten van het lidmaatschap zijn
echter de belangrijkste reden om geen lid te worden.

m Archief RIM-register.
2,2 Overeenkomst ORM-NIMA d.d. 8 febr. 1996, archief ORM, De geregistreerde leden van het NIMA voeren sindsdien RM, en de

geregistreerde leden van de ORM: rm.
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op grotere bestuurlijke afstand zetten door het RIM-register te verzelfstandigen.
Vanaf 1999 vonden daartoe tussen ORM en RIM de eerste gesprekken plaats. Eind

2000 resulteerden deze gesprekken in een fusie van de twee registers en de

oprichting van de Stichting Register van Interim Managers. In het bestuur kregen
beide moederorganisaties een zetel. De in beide registers ingeschreven interim-

managers werden, mits hun contributie was voldaan, overgenomen als registerma-
nager. De door het nieuwe register gehanteerde normen voor toelating van nieuwe
aanmeldingen worden vooralsnog beoordeeld volgens de normen van toelating-

tot-gewoon-lid van de ORM. Ook de gedragscode van het nieuwe register sluit vrij-
weI naadloos aan op die van de ORM. Tegelijkertijd werden in 2003 de statuten
van de ORM aangepast. Voortaan is er sprake van twee soorten leden: de leden en

de buitenleden. De leden zijn actieve interim-managers, hebben in de Algemene
Ledenvergadering volledig stemrecht en worden in het gezamenlijke register opge-
nomen. De buitenleden kunnen inactieve- of ex-interim-managers of andere

betrokkenen bil het interim-management zijn. RIM en ORM werken vanaf 2004
aan een gezamenlijk toekomstig toetsingskader voor de hertoetsing van register-
managers. Totdat dit gezamenlijke toetsingskader gereed is en wordt toegepast,
zal elk lid van de ORM automatisch worden geregistreerd en bevat het register
ook nog enkele interim-managers die geen lid van de ORM zijn.
Tegen het eind van 2003 werken RIM en ORM aan een gezamenlijk tucht- en arbi-
tragerecht met betrekking tot de inzet van interim-management. Er komt ook 66n
gezamenlilk functionerende tuchtinstantie. Medio 2005 dient het een en ander

operationeel te zijn.

Tabel 6.1 Register van interim-managers213

2001 2004

registermanager 340 324

aspirant registermanager 133 179

in behandeling                      53

afgewezen 10

geen                       22

uitgeschreven                       34

Het gezamenlijke overleg tussen ORM en RIM krijgt aan het begin van de 21'te

eeuw een toenemende focus op professionalisering. Het samen optrekken in het
register en het overleg met de politiek en belasting- of sociale verzekeringsinstan-
ties zijn de eerste indicaties daarvan. Ook professionaliseringsinstrumenten wor-

den gaandeweg in het overleg betrokken. Vooral het schaduwmanagement vormt
een actueel onderwerp. Binnen de gemeenschap van de interim-managers, ver-
enigd binnen de ORM, is grote ontevredenheid over hoe schaduwmanagement
wordt toegepast.2,4 En weI in het bijzonder de gangbare koppeling tussen scha-

213 Archief Stichting IM-register november 2001 en eind 2003.
214 Het betreft een onderzoek door de ORM naar werking en beleving van schaduwmanagement onder de leden van de ORM, eind

1999·
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duwmanagement en accountmanagement. Interim-managers zien deze koppeling
als belangenverstrengeling. Het leidde bij de leden van de ORM tot de collectief
gedragen uitspraak dat de personele unie tussen schaduwmanagement en

accountmanagement moet worden ontkoppeld. Een onderwerp dat binnen de RIM
in 2003 nog z6 gevoelig ligt, dat in het gezamenlijke overleg het onderwerp naar
de toekomst is verschoven.

Binnen de ORM leefde lange tijd de gedachte dat er een behoefte zou bestaan aan
het verlenen van services aan de leden. In het bijzonder bij het onderwerp van spe-
cifieke verzekeringsproducten voor interim-managers. Zo ontstaan de Stichting
Verzekeringsbelangen Interim-Management (SVIM, 1999) en later de Stichting Inte-
rim-Management Services (SIMS, 2000). De levensvatbaarheid van beide initiatie-
ven blijkt niet groot215 terwijl het op initiatief van de ORM opgerichte Platvorm
Zelfstandige Ondernemers (PZO, 2000 216 weI levensvatbaar blijkt.
Bundeling van individuele interim-managers in een beroepsvereniging en bureaus
in een branche-organisatie, is slechts adn facet van collectieve professionalisering;
erkenning als beroepsgroep is een ander. Rijksoverheid en uitvoeringsinstituties
van de sociale zekerheidswetgeving accepteren de RIM en later, tegen het einde
van de jaren negentig, de ORM als gesprekspartners. Hierbil ging het voornamelijk
over de problematiek van het zelfstandig ondernemersschap en de fictieve dienst-
betrekking. Ook de Tweede Kamer en het Kabinet erkent eind 2001 interim-
managers als zelfstandige beroepsbeoefenaren. Het beroep vindt daarmee zijn (fis-
cale) erkenning. Het is vooral bij deze fiscale erkenning dat de PZO een zeer nutti-
ge organisatie blijkt te zijn. En via een ingewikkelde afspraak met het NIMA is er
via het merkenrecht een beschermde titel rm217. Er is dus sprake van een begin van

erkenning van de beroepsgroep.
Op het gebied van publicaties kent de ORM sinds 1999 het verenigingsorgaan
ORM-Nieuws, een periodiek dat (per e-mail) gemiddeld om de zes weken ver-
schijnt. Eind 2003 startte een inhoudelijke samenwerking met het tijdschrift
Management Consultant en verschijnt in samenwerking met een uitgeverij de
tweede uitgave van een boekenreeks rond het onderwerp interim-management.
Aanvang 2003 is er sprake van 66n brancheorganisatie (RIM),66n beroepsorganisa-

tie (ORM) en 66n gezamenlijk register (het IM Register). Bovendien zijn de twee
partijen gerespecteerde gesprekspartners van elkaar. De penetratiegraad is echter
laag. Bij de RIM is dan een twintigtal bureaus aangesloten, de ORM kent eind 2003
ruim 300 leden en bij het Register zijn ruim 500 actieve interim-managers geregi-
streerd. Is dit, vergeleken met de enorme aantallen interim-managers die her en
der worden genoemd, misschien het topje van de ijsberg?
Vergelijken we de collectieve professionalisering met de faseringen van Wilensky
en Keller (zie hoofdstuk 3) dan heeft het interim-management deze faseringen in

215 Dit blijkt ook uit het onderzoek van Interview-NSS (begin 2002); 66n van de conclusies is dat de geinterviewde interim-managers
weinig behoefte hebben aan materlile belangenbehartiging.

216 De ORM verenigde zich in deze organisatie met andere groepen van zelfstandige ondememers om hiermee hun belangen, in de

gesprekken met de centrale overheid en sociale verzekeringsinstanties, te kunnen bundelen.
217 Het is echter de vraag welke maatschappelijke waarde aan die titel kan worden ontleend.
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belangrijke mate gevolgd. Het verschil zit vooral in het bestaan van de twee orga-
nisaties die, ieder met hun eigen doelstelling of belang, het interim-management
vertegenwoordigen.
Zijn de door Van der Krogt aangedragen (zie hoofdstuk 3) professionaliseringsstra-

tegie8n bij ORM of RIM herkenbaar? Voor de ORM is deze vraag eenduidig te
beantwoorden. Het is een combinatie van de strategie gericht op de body of know-
ledge and skills en de strategie gericht op collectieve belangenbehartiging. Bij de RIM
is de vraag minder eenduidig te beantwoorden. De eerste tien jaar van het bestaan

ging het in de praktijk bij de RIM om een combinatie van strategieZn gericht op de
gebruikswaarde en gericht op de collectieve machtspositie. De laatste tien jaar is de

RIM op zoek naar een collectief gedeelde identiteit. De RIM is dan ook qua profes-
sionaliseringsstrategie opgeschoven in de richting van de ORM.

Samenvattend mag bij beoordeling van de collectieve professionalisering van de
beroepsgroep van interim-managers worden gesteld dat deze collectieve profes-
sionalisering nog in de kinderschoenen staat. Er zijn weliswaar een beroepsorgani-
satie en een Register met gedragscodes en tuchtrecht, maar de organisatiegraad is
erg laag. Behalve de (fiscale) erkenning als groep van zelfstandige ondernemers en

voor sommigen het vignet rm, is er geen sprake van een maatschappelijke erken-

ning of maatschappelijk vertrouwen. Er is dus in de klassieke zin geen sprake van
een door de maatschappij gelegitimeerde of erkende autonomie. Ook is er geen
geaccepteerde body of knowledge and skills, geen gezamenlijke opleidingsfaciliteit
en de opleidingen die weI voorhanden zijn hebben geen verplichtend karakter bij
toetreding tot de beroepsgroep.

6.4  De individuele professionalisering van de
interim-manager

6.4·1  Inleiding

Professionalisering van het individu, zo werd vastgesteld in hoofdstuk 4, is het con-
tinu ontwikkelen van individuele kennis en vaardigheden, binnen de (gedrags)-

regels van de beroepsgroep. Het individuele streven is gericht op het voortdurend
verbeteren van de kwaliteit bij het uitvoeren van werkzaamheden.218 Het is een

proces dat nooit eindigt en dat uitgaat van een motivatie gebaseerd op de drang
tot zelfverbetering, het kunnen aangaan van nieuwe uitdagingen en eventueel

beloning.
Ook zagen we dat het ontwikkelen van kennis en vaardigheden of competenties
door professionals allereerst het aanleren van reflectieve leermethodes is en ver-

volgens het toepassen van deze leermethodes. Het ontbreken van een gedragen en
door de beroepsgroep gecodificeerde en dus geexternaliseerde BoKS heeft voor

218 Van Hout e.a. (2004C: 303) spreken in dit kader over 'tevredenheid' of'het opdrachtresultaat succesvol is' en stellen dat vast aan de

hand van of  'de opdrachtgever tevreden is'  of'als succes van  de verondering  blijkt  (soms no jaren)'.

125



individuele professionalisering tot gevolg dat de reflectieve leermethodes de basis
vormen van het leren. De casuYstiek van alledag wordt daarmee, via de reflectie, de
drager van de individuele professionalisering.

6.4.2 De branche en individuele professionalisering

Over het algemeen is bij de bureaus de aandacht voor hun individuele professiona-
lisering matig te noemen. Investeren in het bureaunetwerk van interim-managers
brengt aandacht en kosten met zich mee. Aandacht en kosten die - de interim-
manager is een vrije en zelfstandige ondernemer - bij vertrek naar een opdracht
via een ander bureau, de concurrentie zou versterken. Gelukkig zien we deze wat
traditionele opvatting langzaam wegebben. De laatste jaren komt er bij de
bureaus, vaak op initiatief van de interim-managers zelf, meer belangstelling voor
het individu en zijn ontwikkeling. WeI is er een tendens waar te nemen dat
bureaus betaling vragen voor deetname aan sommige seminars of cursussen aan de

interim-managers.
Ook hebben veel RIM-bureaus nu de een of andere vorm van een periodiek waarin
aandacht wordt gegeven aan hun successen uit de casuistiek. Het zijn geen plat-
forms voor discussie, maar ze richten zich meer op het delen van informatie.
Bureaus lijken hun periodiek voornamelijk als direct-marketinginstrument in de
richting van (potentiale) opdrachtgevers te gebruiken.

De aanzet tot de eerste opleidingsfaciliteit kwam voort uit het collectief van RIM-
bureaus, en de eerste vier groepen deelnemers van de RSM-Masterclass waren
interim-managers die door de RIM-bureaus werden aangedragen. Vervolgens trok
de RIM zich terug en liet zo het opleidingsveld zichzelf verder ontwikkelen.
De interne activiteiten van de meeste bureaus zijn de laatste twee decennia gaan-

deweg van een puur sociaal- en fun-karakter veranderd in bijeenkomsten met een
wat meer inhoudelijk karakter. Bij enkele bureaus zijn intervisiegroepen gestart
waarbij de intervisoren meestal vanuit het bureaumanagement worden aangesteld.

PROFESSIONALISERING EN DE ADVOCAAT
Alle ca. 12.000 advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten en de professionalise-

ring van de advocaat is tot op heden voornamelijk gericht op opleiden. Na de afge-
ronde studie Nederlands Recht volgteen driejarige stageperiode onder begeleiding
van een patroon. De eerste negen maanden daarvan wordt de Beroepsopleiding
gevolgd (in totaal 29 dagen) en afgesloten met een examen, wat bij voldoende resul-
toat leidt van een voorwaardellike naar een onvoorwaardellike inschr(iving bij de
balie. In het restant van de stage volgt de stagiair in totaal tien dagen scholing. Na

afgifte van de stageverklaring wordt men volwaardig advocaat. Daarna is men
(sinds 1996) gedurende de hele loopbaan verplichtjaarlilks 16 uur scholing te volgen
big een daartoe geaccrediteerde instelling. Zowel in de stageperiode als de verplichte
b#scholing is het leren voornamelijk gericht op Gun-dische) kennisverwerving en pro-
cedurele kennis.
Pas sinds enkelejaren is er aandacht voor ontwikkeling van andere professionele
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vaardigheden. Zo zullen advocaten in de toekomst steeds meer met andere disciplines
moeten samenwerken en worden clienten steeds mondiger. Ontwikkeling van profes-
sionele vaardigheden waarvoor o.a. steeds meer aandacht komt zijn: klantgericht-
heid, advies- en gespreksvaardigheden, commeratle vaardigheden, bereikbaarheid en

besluitvaardigheid. Naarmate de omvang van advocatenkantoren groter is, z(In er
betere opleidingsfaciliteiten voorhanden. Kleine kantoren (en zeker de eenmanskanto-

ren) hebben deze mogelijkheden in ved mindere mate.

Bronnen: Hensen 0998), Derksen e.a. (2001), het Advocatenblad en de website:

www. advocatenorde.nl

Er is echter nog 66n aspect dat niet mag worden vergeten: het schaduwmanage-
ment. Een instrument dat vanaf het ontstaan van het interim-management door de
bureaus herhaaldelijk publicitair op de voorgrond is geplaatst. Zo zou de schaduw-

manager onder meer counsellor en praatpaal van de actieve interim-manager zijn.
De praktijk laat echter zien dat, als er al een schaduwmanager aan een opdracht is
toegevoegd en als er al regelmatig overleg met de interim-manager over de

opdracht plaatsvindt, deze functie vrijwel altijd wordt gecombineerd met de func-
tie van accountmanager.2,9 De klacht van de interim-managers is dan ook tweele-

dig: de schaduwmanager heeft ook een commercieel belang en je 'ziet ze nooit'.

Bovendien is de schaduwmanager vaak ook weer degene die de interim-manager
voor een volgende opdracht selecteert. Dat de bureaus dit zo ingevuld hebben, is

een gemiste kans. Het was eenvoudig geweest de personele unie in de rollen van

schaduwmanager en accountmanager te scheiden. Slechts enkele bureaus hebben
in het verleden deze scheiding aangebracht220. De schaduwmanager komt daarmee

niet binnen het clientsysteem en de accountmanager wordt niet gehinderd door
zijn verschillende petten.22, De RIM-bureaus hadden daarmee kunnen laten zien dat

ze professionalisering van de individuele interim-manager serieus namen.

Een opvallend aspect (nu de samenwerking tussen RIM en ORM vorm begint te
krijgen) is dat sommige RIM-bureaus het voornemen hebben uitgesproken om
alleen nog interim-managers in te zetten die lid zijn van de beroepsvereniging.222

Een beperkt aantal bureaus heeft deze intentie ook gecommuniceerd naar hun net-
werk.
Al met al mag worden geconcludeerd dat de bureaus (binnen en buiten de RIM)
weinig inspanningen hebben geleverd om de interim-managers in hun netwerken
te stimuleren of te faciliteren in hun individuele professionalisering. Een houding
die ook is te relateren aan een strategie die gericht is op de gebruikswaarde.

219 Uit het onderzoek naar schaduwmanagement onder de leden van de ORM (eind 1999) komt een ambigu beeld. Enerzijds is men
nogal ontevreden over de wijze waarop de bureaus dit instrument inzet en acht 75% van de respondenten schaduwmanagement
van (zeer) groot belang. Anderzijds blijkt dat slecht 38% van de respondenten, schaduwmanagement toepast als men opdrachten
in eigen beheer uitvoert. 84 opdrachten onder de verantwoordelijkheid van bureaus is sprake van circa 90% met schaduwmanage-
ment.

220 Bij enkele bureaus is het de interim-manager die aan het begin van een nieuwe opdracht aangeeft wat voor een soort schaduwma-

nager hij wenst. Het bureau zoekt de bijpassende persoon en betaalt de rekening vanuit de bureaumarge.
221 Behalve de verschillende petten waarvan hier sprake is heeft Troost (2004: 5) het over de verschillende rollen die een schaduwma-

nager moet kunnen vervullen. Hij stelt dat een schaduwmanager een kenner van de branche moet zijn, kenner van de specifieke
klantorganisatie, specialist in het type activiteit, verbindingsofficier naar (expertise) netwerken, coach en sparringpartner, kritisch

geweten, maatje en uithuilfunctie. En dat allemaal in de context van de persoon en type interim-manager, opdrachtgever en aard

van de opdracht.
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PROFESSIONALISERING EN DE HUISARTS
Het vak van huisarts bestaat eigenlijk nog maar ruim 50 jaar in Nededand en kent
twee beroepsorganisaties, te weten het Nederiandse Huisartsen Genootschap (waar-

van 85% van de huisartsen lid is) die zich meer richt  op de inhoud van het vak en de
beroepsopleiding en de Landelijke Huisartsen Vereniging (waarvan 95% van de huis-
artsen lid is) die zich meer richt op de randvoorwaarden van het beroep. Bovendien
bestaat er binnen de KNMG een aparte sectie voor de huisarts. Na het universitaire
artsenexamen en het afronden van de specialisatie voor huisarts, wordt de nieuwe
huisarts in een register opgenomen. De nadruk in de specialisatie tot huisarts ligt op
het theoretisch deel (haio); het stagegedeelte vormt tot op heden slechts een beperkt
gedeelte van de specialisatie. Er ligkt een tendens te ontstaan dat in de toekomst meer

aandacht zal komen voor enerzijds het leren in de praktijk en anderzijds voor het
trainen van de opleiders zelf
Nadat de huisarts zich heeft gevestigd dient er gedurende de gehele verdere loop-
baan jaarlijks 40 studie-uren te worden  besteed. Haalt de huisarts gedurende vijf
jaar zijn 200 studie-uren niet, dan wordt zlin licentie, die elke vilfjaar wordt

getoetst, niet verlengd. Deze verplichting is ingesteld door de KNMG onder druk van
de overheid. Veel na- en bijscholingsactiviteiten, intercollegiate toetsing, etc, (om de
punten te behalen) vinden echter op eigen initiatief ofgroepsinitiatiefvan huisartsen

plaats. Ook de farmaceutische industrie is een regelmatige aanbiedervan cursussen.

De kwaliteit van activiteiten wordt veelal door een College voor Accreditering Huis-

artsen op procedurele gronden beoordedd en minder op inhoud. Uit gesprekken met
een aantal huisartsen ontstaan beelden van een laag beleefde effectiviteit en een cal-
culerende huisarts.
Bronnen: www.kpmg.nl, http:Unhg.artsennet.nl/content, www. ihv.nl

6.4·3 De beroepsvereniging en individuele professionalisering

Primaire doelstelling van de beroepsvereniging, de ORM, is professionalisering van
haar leden. Professionalisering wordt zo belangrijk gevonden dat de leden met
enige regelmaat dienen te worden getoetst. In het verleden werd hiervoor een

puntensysteem ontwikkeld. Wilde men als volwaardig lid kunnen aanblijven dan
moest men in drie jaar een minimaal aantal punten behalen en die punten kon
men 'verdienen' door deel te nemen aan activiteiten. Deze verplichting is in het
eind van de jaren negentig statutair komen te vervallen en de ORM heeft het pun-
tensysteem voorlopig overgedragen aan het IM-Register.223 Of het daar zal worden
gehandhaafd, is niet duidelijk. Geconstateerd mag worden dat het puntensysteem
het afgelopen decennium niet heeft bijgedragen aan de individuele motivatie tot

222 Informatie hierover is niet helemaal eenduidig. In een kort gesprek met de voorzitter van de RIM (april 2004) gaf deze aan dat
daarbij moet worden gedacht aan een termijn van drie jaar. Andere bronnen zijn hierover niet zo expliciet.

223 De Stichting zal een nieuw toetsingskader gaan ontwikkelen en vervolgens zullen alle geregistreerden om de twee jaar worden
hertoetst.

128



professionaliseren en dat het bilhouden van het systeem (veel secretariaatswerk)
aanleiding tot veel discussie is geweest.
Ook de vereenvoudiging van het aantal soorten leden naar 68n soort lidmaatschap
(voor leden die als actieve beroepsbeoefenaar zijn), maakt het puntensysteem
voor de ORM overbodig. De professionaliseringsinspanningen van de individuele
leden worden in de toekomst getoetst door het Register. Gaat een ORM-lid in de
toekomst voorbij aan de mogelijkheid tot inschrijving in het Register, dan zal hi j
ook niet worden getoetst op zijn professionaliseringsactiviteiten.

Een directe eigen activiteit van de ORM ten behoeve van de (individuele) profes-

sionalisering van haar leden is het organiseren van professionaliseringsavonden of
Thema-avonden. Deze zes A zeven avonden per jaar met een breed scala aan onder-

werpen kennen een grote mate van participatie (opkomst tussen de veertig en
honderd leden224). Uit schriftelijke evaluaties, die na elke avond worden gehouden,
blijkt gemiddeld grote mate van tevredenheid van de deelnemers.
Een tweede activiteit van de ORM en belangrijk instrument voor reflectief leren is
het organiseren van intervisie. Sinds circa 1998 organiseert de ORM jaarlijks een
aantal intervisiegroepen; de ORM inventariseert wie er wil participeren, regelt een
intervisor en de deelnemers bepalen zelf het vervolg. Sommige groepen gaan na
66n cyclus door. Sommige zonder intervisor; andere juist met. Geschat wordt dat
sinds het begin van deze intervisieactiviteiten er circa 120 verschillende deelne-
mers zijn (geweest).225 Gegeven de zes jaar dat dit instrument wordt aangeboden

mag dit aantal, afgezet tegen het totale ledental, laag worden genoemd.
Een ander en succesvol initiatief binnen de ORM is de creatie van de Tuinen. Hier-

bij gaat het om het inrichten van een organisatievorm waarbinnen velerlei initiatie-
ven en gedachten binnen de ORM kunnen opbloeien. De aldus ontstane groepen
vinden elkaar rond 66n thema en koppelen hun resultaten na verloop van tijd aan
de algemene ledenvergadering terug. De vorm is zeer flexibel, betrekt een groot
aantal leden bij de ontwikkeling van beroep en vereniging en kent geen vaste
structuur. Zo zijn er, eind 2003, Tuinen over: accreditatie en certificering, schaduw-

management, profiel van interim-manager(s), integriteit, intervisie, profilering in
de markt en verandermanagement. Soms wordt een Tuin verheven tot een werk-
groep die vervolgens, gefaciliteerd door de vereniging, tot een omlijnd eindpro-
duct dient te komen. Het vehikel van de Tuinen leidt tot een hoge mate van betrok-
kenheid van de leden.

Opmerkelijk is dat binnen de beroepsvereniging - en rekening houdend met de
onvrede over de wijze van schaduwmanagement door de bureaus - er zo weinig
activiteiten op het gebied van schaduwmanagement zijn ontstaan. Beter gezegd:
binnen de ORM zijn er geen gestructureerde activiteiten waar te nemen waarbij
de ene ORM-er als schaduwmanager fungeert voor de andere ORM-er. Het schijnt
weI voor te komen, maar dan vindt het niet via de ORM plaats. De huidige werk-

224 Informatie via het secretariaatsbureau van de ORM en eigen waarnemingen.

225 Schatting door de organisator van de intervisiegroepen.
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groep Schaduwmanagement schijnt weI in die richting te werken. Maar het is jam-
mer dat het (nog) niet met de RIM bespreekbaar is om schaduwmanagement bij-
voorbeeld buiten de bureaus in een onafhankelijke en gekwalificeerde organisatie
te plaatsen. Of en in hoeverre schaduwmanagement wordt beleefd als een profes-
sionaliseringsinstrument zal onder meer in hoofdstuk 7 worden nagegaan.

PROFESSIONALISERING EN DE REGISTERACCOUNTANT

Registeraccountant wordje na het behalen van het accountantsexamen (via een uni-
versitaire- of HBO- route) en inschrilving in het register van de Koninkl(ike NIVRA.
De beroepsgroep bestaat uit,3.000 registeraccountants en een beroepsvereniging is

opgericht in 1895· Sinds 1994 zijn registeraccountants verplicht per drie jaar 120
Permanente Educatiepunten te behalen (PE-punten). Het betreft na- en bgscholing op
voktechnisch inhoudel{ike kennis. OntwikkWing van niet-vaktechnische competenties
krligt maar zeer geringe aandacht. Wei van de te volgen scholing wordt zelf door het
NIVRA en haar Commissie voortgezette educatie registeraccountants (VERA) aange-
boden. Accreditatie, te verkrUgen punten en uitvoering zijn daarmee dus in Hn hand.
Elke registeraccountant wordt iedere drie jaar getoetst op de te behalen punten.
Sinds 1997 worden vanuit het NIVRA ook accountantsbureaus getoetst. Hiertoe is het
College toetsing kwaliteit ingesteld. ln 2002 is de eerste toetsingscyclus afgerond en

het resultaat heeft in de beroepsgroep veel stof doen opwaaien.
De beroepsgroep ligt vanwege de vele boekhoudschandalen onder vuur en het is de

vraag weike veranderingen in interne en wettelijke regels de komendejaren zullen

worden opgelegd.
Bronnen: www.nivra.nl, de Accountant, www. novaa.nl en het maandblad AA

De individuele professionalisering binnen de beroepsvereniging lijkt traag te verlo-
pen; er wordt door de vereniging niet echt naar de leden toe gecommuniceerd dat
de individuele beroepsontwikkeling voortdurend grote aandacht dient te krilgen en
de instrumenten die daarbij voorhanden zijn, worden ook niet bij herhaling onder
de aandacht van de leden gebracht.226 Hoe zit het dan met het omgekeerde: de
invloed van het individu op de beroepsvereniging? In hoofdstuk 3.3.2 noemde ik in
dat kader drie invalshoeken:
-  de individuele bijdrage aan het professionaliseringsproces van het collectief:

Beoordeling van deze invalshoek laat zien dat slechts een klein gedeelte van het
totale aantal beroepsbeoefenaren lid is van de beroepsvereniging maar dat circa
eenderde van die leden weI een directe (inhoudelijke) bildrage aan die vereniging
levert. Bovendien is de belangstelling voor professionaliseringsavonden hoog en
de belangstelling voor intervisiegroepen relatief laag;

-  de uitstraling van het collectieve proces op het individu:
Beoordeling van deze invalshoek laat zien dat de leden o.a. met graagte de titel
rm op hun visitekaartje zetten. Hoewel ORM-leden aangeven, dat zij het belang

226 Hoewel dit weI de primaire doelstelling van de ORM is, hebben de interne activiteiten van de ORM in de vier jaar tot 2004 voor-

namelijk in het teken van de inteme organisatie en beoogde ledengroei gestaan.
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van de beroepsvereniging hoog achten227, is het opmerkelijk dat zil collega's

(binnen bureaus) niet (kunnen) overhalen ook lid te worden. De uitstraling van
het collectieve proces mag daarom wei tweeslachtig worden genoemd. Empirisch
onderzoek zal laten zien of er verschillen zijn te constateren tussen leden van de
ORM en niet-leden;

-  het effect van het individueel handelen op het eigen resultaat en het collectief:
Bij de beoordeling van deze invalshoek gaat het enkel om het door het individu
behaalde opdrachtresultaat en de uitstraling daarvan op het collectief. Ik kom hier
bij de resultaten van het empirisch onderzoek nog op terug.

PROFESSIONALISERING EN DE ORGANISATIEADVISEUR

Het beroep van organisatieadviseur is onbeschermd en iedereen kan zich als zodanig
presenteren. De Orde van Organisatiedeskundigen en -Adviseurs (OOA) spreekt in

2004 over 10.000 management consultants in Nederland, waarvan er circa 1250 lid
van de Orde zijn. De Orde bestaat sinds 1940 en kent een ruime historie van fusie en

afsplitsing. Om lid te kunnen worden van de OOA dient men een basisopleiding te
hebben gevolgd en drie tot vqfjaar als adviseur actief te zijn.
Sinds 2002 heeft de 00A een Body of Knowledge and Skills. Opzet van deze BoKS is

de beschrilving van het adviesproces en de daarbij behorende kennis en competenties en
is bedoeld als professionaliseringsinstrument. De BoKS wil daarmee de gemeenschap-
peIi,ike kern van het adviesvak schetsen, terwill de gedragscode het doel heeft de onder-

grens voor kwaliteit en professionaliteit aan te geven. Het ontstaan van de Stichting
Interacademiale Opleiding Organisatiekunde (SIOO) was de aanzet tot een basisoplei-
ding voor organisatieadviseurs, later aangevuld door opleidingen aan sommige univer-

siteiten. Het gedeelte van de totale beroepsgroep die dergelijke opleidingen heeft
gevolgd is echter gering. Om als adviseur te kunnen werken zi,in deze opleidingen dan
ook niet verplicht.
De organisatieadviesbureaus hebben zich in 1970 verenigd in de Raad voor Organisa-
tieadviesbureaus (ROA). Momenteel zijn 22 bureaus lid met gezamenlijk circa 3800
adviseurs. De ROA en OOA hebben een gezamenlyke gedragscode en tuchtrecht. ROA

bureaus zijn ISO-gecertificeerd. Ook voor de individuele adviseurs bestaat de mogelijk-
heid van certificatie tot Certified Management Consultant. Het aantal CMC's is ruim

so% van de leden van de OOA. Naarmate de CMCs (om de \Aer jaar) meer worden
getoetst op hun activiteiten rond een zevental professionaliseringsinstrumenten, neemt
hun aantal de laatstejaren af
Bronnen: Hellema e.a. (1997), Bos (19801 www. ooa.nl, www. roa-advies.nl,
www. sioo.nl, www.icmci.com

6.4·4 De opdracht(gever) en individuele professionalisering

Het is de vraag in hoeverre de opdrachten van interim-managers of hun opdracht-
gevers een rol spelen bij de individuele professionalisering. We kunnen hierbij

227 Z0 blijkt uit het Interview-NSS-onderzoek (begin 2002) dat de ORM-leden trots zijn op het feit dat ze lid zijn van de ORM.

131



twee momenten onderscheiden. Ten eerste tijdens een lopende opdracht en ver-

volgens na het beeindigen van een opdracht.
Tijdens een lopende opdracht kan worden geleerd door reflectie met een scha-

duwmanager of supervisor. Deze reflectie is veelal gericht op acties en intenties tij-
dens het opdrachtproces en heeft vaak de opdrachtgever als part-of-the-problem
als onderwerp. Ramondt (2004:59 en 61) geeft aan dat interim-managers huiverig

zijn in het zich kwetsbaar opstellen richting hun schaduwmanagers. Hij merkt in dit
kader op dat interim-managers de schaduwmanager op grote afstand houden en
dat de omgang met de schaduwmanager de achilleshiel van de interim-manager is.
Een deel van de verklaring hiervoor zou de dubbelfunctie van de schaduwmanager

kunnen zijn. Uit eigen ervaring merk ik daarbij op dat de mate van het onderlinge
vertrouwen (tussen interim-manager en schaduwmager) hierbij van groot belang is
en dat er ook veel interim-managers zijn die hun schaduwmanager pas inlichten als
hun opdracht vastloopt, te laat dus. Het lijkt er op dat de interim-manager tijdens
ziln opdracht veel meer het, in hoofdstuk 4 besproken, single loop model volgt dan
het double loop leermodel. Het laatste zou goed kunnen in samenwerking met de
schaduwmanager.
Een tweede invalshoek voor individuele professionalisering tijdens de opdracht is
mogelijk te vinden in de gedachten van de lerende organisatie (Senge, 1992). Hier-

bij wordt er van uitgegaan dat de (interim-)manager vanuit het concept van het
persoonlijk meesterschap, het leertraject van de organisatie ontwikkelt en imple-
menteert. Deze benadering is echter voor de interim-manager dualistisch. Hijzelf
wil individueel ontwikkelen en de opdrachtgevende organisatie wil leren. De inte-

rim-manager is relatief kort binnen de organisatie aanwezig en het is de vraag of
hij in die korte tijd in staat is een zinvol leertraject voor de organisatie te ontwik-
kelen en te implementeren. Bovendien heeft de interim-manager een andere doel-
stelling (zijn eigen ontwikkeling) dan de organisatie (bijvoorbeeld een strategische
doelstelling). Jaffe (2001: 176) noemt dit de oxymoron (scherpe tegenstelling [WB])
van het concept van de lerende organisatie. Maar is de interim-manager, ondanks
de relatief korte periode en ondanks de verschillende belangen, weI in staat een

leertraject voor de organisatie te ontwikkelen en zijn daar dan de juiste condities
voor aanwezig? Onderzoeken (Ramondt, 2004; Boon e.a.,1993) laten zien dat inte-

rim-managers vaak risicomijdend gedrag vertonen. En dit gedrag brengt niet de
gewenste reflectieve houding (van de interim-manager) met zich mee; hij zou
daarmee binnen zijn opdracht te kwetsbaar worden. Risicomijdend gedrag in com-
binatie met zijn tijdelijkheid en verschillende doelstellingen, maken de denkbeel-
den over de lerende organisatie minder opportuun voor hem.
Tussentijdse evaluaties met opdrachtgever, interim-manager en schaduwmanager
hebben meer het karakter van voortgangscontrole dan dat er sprake is van duidelij-
ke leermomenten. Bovendien gebruiken schaduwmanagers - te veel in de rol van
accountmanager! - deze momenten vaak om een eventuele opdrachtverlenging
ter sprake te brengen.

Na afloop van een opdracht vindt meestal met de drie partijen gezamenlijk een
eindevaluatie plaats. Of hierbij van een leer- en ontwikkelmoment voor de interim-
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manager mag worden gesproken is een vraag. Eindevaluaties staan meestal in het
teken van het in de tijd doornemen van de opdracht. Echte inhoudelijke kritiek op

de interim-manager en zijn acties komt zelden aan de orde en leidt als gevolg daar-

van n6g minder sporadisch tot een discussie over de gefactureerde inzet (Boon
e.a., 1993).
In hoeverre afgeronde opdrachten (via intervisie) als leer- en ontwikkelmoment
met beroepsgenoten worden gebruikt, komt aan de orde in het volgende hoofd-
stuk.

6.4·5 Het individu en individuele professionalisering

De beroepsvereniging heeft vergeleken met de duizenden actieve interim-
managers slechts een gering aantal leden. We stelden tot zover vast dat de indivi-
duele professionalisering van de interim-managers binnen de beroepsvereniging
nog geen bruisende activiteit is. En de andere interim-managers dan? Hoe denken
zij over professionalisering, over leren om te leren, over reflectieve technieken als
instrument om hun kwaliteit te verbeteren? Zien zij individuele professionalisering
ook als een nooit eindigend proces dat kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering van
hun opdrachtresultaat? Het empirisch onderzoek in het volgende hoofdstuk zal
daar nader op ingaan.

6.5 Het klassieke model en de professionalisering van
interim-management.

Het geschetste theoretische kader van professionaliseringsprocessen aan de hand
van de eerder in hoofdstuk 2 besproken vijf benaderingswilzenils van professies en

de vier door Van der Krogt (1981) aangedragen professionaliseringsstrategieen229

geven bij de beoordeling van interim-management niet voldoende inzicht. Ook de

ordening in fasering zoals bij Wilensky, Keller of Abbott verschaften niet de

gewenste eenduidigheid bij de analyse van het (collectieve) professionaliserings-
proces. Een en ander leidde eerder tot de conclusie dat het collectief van interim-

managers niet voldoet aan het klassieke professiemodel. Toch voldoet deze

beroepsgroep weI aan een aantal kenmerken van het klassieke model. Zo zijn er
een (weliswaar niet verplichte) beroepsvereniging en beroepsregister. Ook is er
sprake van een grote mate van autonomie bij de uitoefening van het beroep, al
wordt die autonomie voornamelijk beleefd bij de individuele uitoefening van het

beroep, en is niet gebaseerd op eerder omschreven maatschappelijk vertrouwen.

Bovendien wordt de collectieve autonomie meer bepaald door het hebben van
gedragsregels en het daaraan gekoppelde tuchtrecht, dan dat deze beroepsgroep

een door de samenleving gesanctioneerde en gerespecteerde autonomie heeft

228 Hier wordt verwezen naar de eerder in hoofdstuk 3 beschreven continuumbenadering, segmentenbenadering, functionalistische-
of gemeenschapsbenadering, kenmerk-, attribuut- of ideaaltypischebenadering en machtsbenadering.

229 Van der 1<rogt noemde hiervoor de strategiein gericht op: gebruikswaarde, ruilwaarde, body of knowledge and skills en collectivise-
ring van de belangenbehartiging.
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verworven. Met andere woorden, een zwakke institutionalisering en daarmee een
zwakke legitimiteit.
Het is de vraag of deze beroepsgroep Oberhaupt weI een collectieve professionali-
sering, in de traditionele zin, zou moeten nastreven. De ultieme professionalise-
ringsgraad waarbij het collectief zelf bepaalt welke toelatingscriteria bepalend zijn
en wat de ruilwaarde voor haar handelen is, lijkt in de moderne maatschappij vaak
meer door marktwerking dan door een beroepsgroep zelf te worden bepaald. Pro-
fessies in de klassieke zin zijn het niet en zullen het, zo verwacht ik, ook niet wor-
den. We zien een dergelijke ontwikkeling natuurlijk ook bij andere beroepsgroe-
pen. Op het werkterrein van de vrije beroepsbeoefenaren en in de literatuur vin-
den we regelmatig, te beginnen bij Mok, daarom het begrip neo-professies.

Tijdens zijn afscheidssymposium als hoogleraar presenteerde Van Kempen een
maatlat voor de professionalisering van beroepsgroepen in Nederland.230 Hilvergeleek

daarbij een aantal (collectieve) professionaliseringsaspecten van een aantal (vrije)
beroepen. Toegevoegd (als kolom 7 en 8) aan de uitkomsten van Van Kempen en

volgens zijn systematiek, zijn de indrukken met betrekking tot de interim-
managers van Reijniers (2001: 224) respectievelijk mijzelf. De in de tabel 6.2 weer-

gegeven uitkomsten en meningen zijn niet spijkerhard, maar geven weI een indica-
tief inzicht hoe de samensteller (en de twee volgers) de mate van professionalise-

ring van de verschillende beroepsgroepen (voorzichtig) beoordelen. De beroeps-
groepen in de tabel links van de stippellijn hebben een geaccepteerde BoKS; de
beroepsgroepen rechts van de stippellijn niet (of nog maar zeer recent).
Vele individuele deelnemers binnen de collectieven van advocaten, registerac-
countants, belastingadviseurs, psychotherapeuten, medisch specialisten, organisa-
tieadviseurs en interim-managers noemen zich professional en vinden dat zij pro-
fessioneel actief zijn. Los van de semantiek mag worden verondersteld dat zij ook
werkelijk vinden dat zij hun activiteiten op een professionele manier uitoefenen.
Keren we opnieuw terug naar Mok. Deze stelt dat het professionaliseringproces
moet plaatsvinden op drie verschillende en onderling samenhangende, analyseni-
veaus (Mok, 1973: 72 e.v.). Het blijkt dat vele beroepsgroepen en in het bijzonder

de interim-managers voor het macroniveau nooit aan de procesvoorwaarden en
gewenste procesuitkomsten, kunnen voldoen.
Moeten we met deze mening het streven naar het klassieke model en het bereiken

van een volwaardige professie voor alle neo-professies loslaten? Of is dit juist een
aanleiding om te komen tot herdefiniering van het professiemodel?
Misschien is het streven naar professionalisering juist aan te moedigen, echter niet
alleen voor het collectieve niveau van maatschappelijke legitimering en te winnen
vertrouwen (zonder dat het klassieke professiemodel als doel op de voorgrond
staat), maar juist ook op het individuele niveau ter verbetering van de kwaliteit van
de individuele beroepsbeoefenaar en zijn beroepsuitoefening.

23° Door Van Kempen ontwikkeld met behulp van een mini-enquete (ingevuld door hem geselecteerde professionals met voldoende
inzicht in de professionaliseringsactiviteiten in hem beroepsgroep).In: Rei niers (2001).
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Tabel 6.2. Indicatie professionalisering volgens de methodiek van Van Kempen

Advocaat Register Belasting Psycho- Medlsch Organisatie Interim- Interim-

acc. adviseur therapeut specialist adviseur manager manager

geschat untal: 10.000 13.500 3.050 8.000 10.000 7.000 >10.000 >20.000

volgens: (Kempen) (Kempen) (Kempen) (Kempen) (Kempen) (Kempen) (Reijniers) (Boon)

Elgenschappen
beroepsorganisatie

Organisatiegraad als % 100% 100% 85% 80% 60% 20% 2%   1%

v.d.gekwalificeerde pop.

Eenduidig beschreven             5             5             5             5             5             3             1              1

toelatingscriteria*

Opleiding die kwalificeert       5               5               5               5               5               2               1                1

voor toelating*

Beschreven standaard            1            5            1             1             5            1             1             1

beroepsuitoefening*

Beroepsreglement*           5        5         5         5        4        5        4        3

Werkend tuchtrecht*            5            5            5            4            5            4            3            1

Professionaliseringsact.*
bijscholing, ICC, collegiale      4,5          4             2             3             4             3             2             2

toetsing en certificatie

Kwaliteitsbewaking v.d.            1                5               5               2               5               2               3               1

beroepsuitoefening*

Wetensch. onderzoek*          3,5         5            5            2            3            2            1             1

Participatie in relevant          5            2            5            2,5         3            2            1             1
wetensch. onderzoek*

Totaal score (max. 45)           35           41            38           29,5        39           24           17           12

*: 1=nee, 2,3,4=enigszins, 5=ja
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6.6  Samenvatting en conclusies

In hoofdstukken 3 en 4 concludeerde ik dat het klassieke model in het algemeen
niet erg behulpzaam is bij de beoordeling van professionalisering; het schenkt

geen aandacht aan de individuele professionalisering. Uit het voorgaande mag blij-
ken dat deze conclusie in het bijzonder ook geldt voor het beoordelen van de pro-
fessionalisering van het interim-management of de interim-managers. WeI is er
binnen deze beroepsgroep duidelijk sprake van een onderscheid tussen het collec-
tief (de beroepsvereniging en branchevereniging) en het individu (de interim-
manager). Het deel dat echter georganiseerd is, is slechts het topje van de ijsberg.
Er zijn meer bureaus geen lid van de brancheorganisatie dan weI, en er zijn veel
meer interim-managers geen lid van de beroepsvereniging dan wei. In hoeverre de
individuen aandacht aan hun eigen individuele professionalisering besteden en of
er verschillen zijn aan te geven tussen georganiseerden en niet-georganiseerden
zal in het volgende hoofdstuk uit de empirie blijken.
Van een maatschappelijke erkenning of legitimiteit, met andere woorden maat-
schappelijk vertrouwen, is volstrekt geen sprake. Wil daar op de (middel)lange ter-
mijn weI sprake van zijn, dan dient niet alleen de organisatiegraad te verveelvoudi-
gen, maar moet ook tot gezamenlijk gedragen opvattingen worden gekomen over
wat van interim-managers mag worden verwacht teneinde hun opdrachtresultaten
kwalitatief te verbeteren. En deze verwachtingen zullen ook moeten worden geim-
plementeerd.

136



Hoofdstuk 7
De opvattingen in de beroepsgroep

7.1. Inleiding

In de hoofdstukken 2 en 3 is vastgesteld dat professionalisering zowel op het
niveau van de beroepsgroep, de collectieve professionalisering, als op het niveau
van de individuele beroepsbeoefenaar, de individuele professionalisering, plaats-
vindt. Op collectief niveau zijn er voor beroepen en hun professionaliseringspro-
cessen een aantal aspecten herkenbaar. Bijvoorbeeld:
-  de naam of omschrijving van het beroep;
-  de vorming van een vereniging van beroepsgenoten;
-  de omschrijving van een gezamenlijke Body of Knowledge and Skills (BoKS);
-  de ontwikkeling van een adequate vorm van opleiden en de aansluiting bij een

geYnstitutionaliseerde, meestal universitaire, opleidingspartner;
-  de toelating van nieuwe beroepsgenoten nadat zij de nieuwe opleiding succesvol

hebben gevolgd;
-  de instelling van eigen (interne) tucht en arbitrage;

-  de instelling van een beroepsregister of soms certificering.

Analyse van collectieve beroepsprocessen laat zien dat de primaire doelstelling
van de beroepsverenigingen zich allereerst richt op belangenbehartiging en pas
later op de ontwikkeling van het beroep of de ontwikkeling van het vak zelf. Dit is
op zich opmerkelijk. Wil een nieuw beroep zich profileren, dan zal dat o.a. worden

bepaald door de kwaliteit van het arbeidsresultaat door de beroepsbeoefenaren.
Behalve aandacht voor opleidingen lijken de eerder genoemde aspecten van het

collectieve professionaliseringsproces weinig aandacht te hebben voor de individu-
ele kwaliteit. Toch geldt zoals eerder is vastgesteld: geen collectieve professionalise-

ring zonder individuele actie.
Individuele professionalisering richt zich juist op de individuele beroepsbeoefenaar
en haar individuele beroepsontwikkeling.

Het conceptueel kader dat in hoofdstuk 3 werd gevolgd, leidde tot een definiering
van individuele professionalisering als: het continu ontwikkelen van individuele kennis

en vaardigheden en binnen de (gedrags)regels van de beroepsgroep streven naar een

voortdurende kwaliteitsverbetering bij het uitvoeren van werkzaamheden. Ook leidde

ik af dat bij de beroepsgroepen waar een breed geaccepteerde BoKS ontbreekt,
het continu ontwikkelen wordt gedragen door reflectief leren; dat wil zeggen: leren
uit eigen ervaringen door op deze ervaringen te reflecteren. De interim-manager
heeft daarvoor een aantal hulpmiddelen. Allereerst heeft hij bij de uitvoering van
zijn opdrachten een schaduwmanager. Deze schaduwmanager biedt niet alleen

cognitieve ondersteuning, maar de interim-manager kan met hem ook tijdens de
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lopende opdracht of na afloop daarvan, zijn acties evalueren. Een tweede hulpmid-
del vormen de beroepsgenoten. De interim-manager kan deze beroepsgenoten
individueel aanspreken, of door hen worden aangesproken: het intercollegiaal con-
tact. Ook kan de interim-manager tijdens de uitvoering van een opdracht een

beroepsgenoot verzoeken als supervisor op te treden. Een derde mogelijkheid die
een interim-manager heeft om opdrachtervaringen te reflecteren is ervaringsuitwis-

seling in kleine groepen, zoals intervisiegroepen, waarbij het van-elkaar-leren cen-
traal staat. Behalve aan ervaringsleren kan een interim-manager ook deelnemen

aan professionaliseringsactiviteiten die bureaus organiseren of kan hij deelnemen
aan betaalde cursussen of seminars.

Het lijkt erop dat er tot op heden weinig interne (vanuit de beroepsgroep of de
branchevereniging) of externe (door opdrachtgevers of de maatschappij in het
algemeen) druk op de individuele interim-manager wordt uitgeoefend. Hieruit kan
worden afgeleid dat de wijze waarop de individuele interim-manager omgaat met
ziin professionalisering, een afgeleide is van zijn eigen bereidheid tot leren en daar-
mee zijn wens om de kwaliteit van zijn beroepsmatig handelen te verbeteren.
Dit hoofdstuk beschrijft en analyseert twee onderzoeken onder interim-managers.
In deze onderzoeken wordt nagegaan hoe de interim-managers denken over col-
lectieve en individuele aspecten van hun beroepsvorming en welke invloed die

aspecten hebben op de resultaten van hun werkzaamheden.

7.2 Empirisch onderzoek en methodiek

De beroepsgroep, omschreven als interim-management, kent in de praktijk enkele
met regelmaat terugkerende vragen en een aantal variabelen. Allereerst is er de

vraag wie er weI of niet (mogen) bij horen of met andere woorden: wie mag zich
interim-manager noemen.23, Een tweede vraag is het opdrachtniveau waarop de
interim-managers hun opdrachten uitvoeren en hoe dat niveau is te beschrijven.232

Andere variabelen, gerelateerd aan de opdrachten zijn: het type opdracht, de

opdrachtomgeving en de context van de opdracht. Het is dan ook niet verwonder-

lijk dat de schattingen over het aantal interim-managers zo sterk uiteenlopen. Een
laatste variabele is te vinden in de demografische gegevens binnen de populatie als

leeftijd en opleiding. Bij het interim-management is dan ook sprake van een dub-
bele heterogeniteit: zowel de opdrachten als de uitvoerenden zijn heterogeen en
als gevolg daarvan is bijna elke combinatie van een opdracht en een interim-
manager anders.
Deze dubbele heterogeniteit maakt onderzoek naar professionalisering van inte-
rim-management met behulp van cases weinig zinvol. De te verwachten resultaten

hebben bij een dergelijke benadering slechts relevantie voor de beschouwde
casussen; het noodzakelijke aantal casussen, om de resultaten te mogen veralge-

meniseren, dient dan erg groot te zijn.

131 Om discussies te omzeilen wordt in dit onderzoek steeds uitgegaan van de brede definitie uit hoofdstuk 2.3.7
232 Hierbij valt te denken aan de verschillen in managementniveau en de verschillen tussen algemeen en functioneel management.
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Om binnen de beroepsgroep van interim-managers na te gaan wat hun houding of
opvatting is ten opzichte van professionalisering, is gekozen voor twee afzonderlij-
ke onderzoeken onder de populatie van interim-managers.
Het eerste onderzoek bekijkt (in de eerste ronde) kwalitatief de opinies en attitu-
des van interim-managers ten opzichte van hun eigen professionalisering en die
van de beroepsgroep. Vervolgens wordt (in de tweede ronde) nagegaan of deze

opinies en attitudes mogelijk zijn veranderd als gevolg van de deelname aan een
gestructureerd leerproces. De conclusies van dit onderzoek vormen tevens de
basis voor het tweede, kwantitatieve onderzoek.
Het tweede, kwantitatieve onderzoek heeft als focus het vaststellen van percepties
en attitudes ten opzichte van individuele en collectieve professionalisering, de pro-

fessionaliseringsactiviteiten van interim-managers en de relatie tussen die activitei-
ten, percepties en werkresultaten. We noemen deze twee onderzoeken in het ver-

volg Onderzoek I en 11.

7.3 Onderzoek I

7.3.1  Onderzoek I: Doelstellingen en methodiek

De eerste doelstelling van Onderzoek I is het verkrijgen van inzicht in de opvattin-
gen van interim-managers over het begrip professionalisering en het domein van

hun beroep. Het onderzoek vond voor en na deelname aan een voor interim-

managers specifiek ontwikkelde leersituatie plaats. Een tweede doelstelling is na te
gaan of door die leersituatie hun opinies en opvattingen zijn veranderd. Het betrof
de Masterclass Interim-management van de Rotterdam School of Management

(RSM). Bij Onderzoek I gaat het dus niet om het beoordelen van die leersituatie

zelf, maar om het mogelijke effect, in termen van het denken over professionalise-

ring.
Alle veertien deelnemers aan 66n bepaalde Masterclass (januari 1999; de laatste
die exclusief is georganiseerd voor interim-managers voorgedragen door leden van

de RIM), zijn voorafgaand aan deelname mondeling geinterviewd.233 Parallel aan

deze veertien deelnemers van de Masterclass is een controlegroep van dertien
interim-managers, geinterviewd. Deze interviews vormden de eerste ronde van
Onderzoek I.
De vragenlijst (bijlagen I en 11) is vooraf niet getest. Tijdens de eerste ronde bleek
dat een aantal vragen taalkundig niet altijd aansloot op het referentiekader van de
geYnterviewden. Het open karakter van de vragen maakte het echter mogelijk dat
enerzijds het onderwerp van de vraag hetzelfde bleef, terwijl anderzijds de geYn-

terviewde in staat was de vraag te beantwoorden. Om de interviewtijd te beper-
ken heb ik aan de deelnemers gevraagd een curriculum vitae (cv) mee te nemen.
De in de cv's aanwezige informatie is later in de bevindingen verwerkt. Antwoor-

233 Hiervoor is gebruik gemaakt van een open en gestructureerde vragenlijst. Zie bijlagen I en 11.
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den zijn door de interviewer (soms samengevat) opgeschreven en niet op audio-

tape vastgelegd. Hiervoor is gekozen om de gewenste vertrouwelijke sfeer tijdens
de interviews niet te veel te belasten. Alle interviews zijn afgenomen door de
onderzoeker zelf.
Bij de tweede ronde is gebruik gemaakt van een schriftelijke survey (bijlage 111). De

vragen daarin kwamen vrijwel overeen met de laatste helft van de vraagpunten uit
de eerste ronde. Bij een aantal vragen is bewust gebruik gemaakt van expliciete
uitsplitsing van antwoordmogeliikheden om meer detailinformatie te verkrijgen
dan bij de eerste ronde.
Het argument voor gebruik van de schriftelijke methode bij de tweede ronde is dat
het qua tijdsbestek niet mogelijk was Ln afspraken te maken 6n deze afspraken
binnen een bepaald tijdsbestek te realiseren. Alle deelnemers waren voorafgaand
aan de eerste ronde op de hoogte van de komende tweede ronde. Allen hadden
vooraf toegezegd daaraan mee te zullen werken.

7.3.2  Onderzoek I: Populatie en respons

Van de deelnemers aan de Masterclass was iedereen bereid mee te werken. Uit het
feit dat zij, hoewel geselecteerd en voorgedragen door RIM-bureaus, aan de Mas-
terclass deelnamen, mag worden afgeleid dat zij individueel daarvoor gemotiveerd
waren. Hun bereidheid tot medewerking aan dit onderzoek was voor de eerste
ronde maximaal. Afspraken voor interviews waren relatief eenvoudig te maken en
te realiseren. Het terugontvangen van de enqu6tes tijdens de tweede ronde bleek
minder eenvoudig. Bij een meerderheid moest gerappelleerd worden. De uiteinde-
lijke respons van de Masterclass-groep in de tweede ronde was dertien van de
veertien deelnemers.

Voor het traceren van respondenten voor de controlegroep zijn vijf intermediaire
bureaus gevraagd at random uit hun netwerk elk vier interim-managers te selecte-
ren en deze te verzoeken aan dit onderzoek mee te werken. De keuze voor deze
bureaus is bepaald door de vraag of zij voornamelijk interim-managementopdrach-
ten met een functioneel managementkarakter dan weI opdrachten met een alge-
meen managementkarakter uitvoeren. Vier van deze bureaus hebben aan dit ver-
zoek gehoor gegeven en contact gelegd met in totaal dertien interim-managers.
Voorwaarde bij de selectie was dat geen van deze interim-managers de Master-
class (in de komende twee jaren) zou gaan volgen of in het verleden had gevolgd.
De betrokken vier bureaus hebben alle interim-managers voorgesteld die (waar-
schijnlijk) een langdurige of exclusieve relatie met hun bureau hadden. Alle dertien
kandidaat-respondenten waren bereid aan het onderzoek mee te werken. Het
maken en realiseren van de interviewafspraken ging iets moeizamer dan bij de
Masterclass-groep. Ook voor de tweede ronde dienden enkelen gerappelleerd te
worden. De respons bij de controlegroep was bij zowel de eerste als bij de tweede
ronde maximaal. Van de controlegroep kan gesteld worden dat zij gemiddeld lang
in het beroep werkzaam zijn en er mag aangenomen worden dat de bureaus niet
hun minste interim-managers hebben gevraagd aan dit onderzoek mee te werken.
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Hetzelfde mag worden verondersteld bij de interim-managers die aan de Master-
class deelnamen.
Tabel 7.1 geeft inzicht in de respondenten van Onderzoek I.

7.3.3 Onderzoek I: Representativiteit

Gezien de motivatie van de RSM-groep en de keuze van de bureaus voor de con-
trolegroep zijn de twee onderzoekspopulaties (billage Vlll, tabel 1) geen represen-
tatieve afspiegeling van de totale populatie die zich interim-manager noemt. Het
verschaft aan de andere kant wei inzicht in de meer ervaren leden van de beroeps-
groep. Aangenomen mag worden dat interim-managers die veel korter in het

beroep werkzaam zijn en veel minder ervaring hebben, minder gefundeerde opi-
nies en beelden zullen hebben.

Tabel 7.1 Respondenten Onderzoek I

eerste ronde tweede ronde waarvan
man vrouw

via:
Masterclass RSM                             14                   13                      9                     5

Via 4 interim-managementbureaus 13 13          11           2

totaal                             27            26            20             7

Een tweede opmerking met betrekking tot de representativiteit van de steekproef
betreft het aantal vrouwelijke interim-managers in de twee onderzoekspopulaties

samen (26%) en in het bijzonder het aantal vrouwelijke deelnemers aan de Master-
class (36%). Hoewel de instroom van vrouwelijke beroepsbeoefenaren de laatste

vijf jaar relatief groot is geweest, heeft het beroep van interim-manager nog steeds

een sterk mannelijk imago. Vrouwelijke interim-managers lijken in de praktijk van
de beroepsuitoefening nog steeds een uitzondering. Overigens hadden de twee
vrouwelijke respondenten in de controlegroep tijdens de eerste ronde sterke twij-
fels over het nut en plezier van hun interim-managementwerkzaamheden en had-
den zij bil de tweede ronde de beroepsgroep min of meer verlaten.
De representativiteit van de onderzochte twee groepen van respondenten is dus

moeililk te duiden. Interim-management is een weinig (wetenschappelijk) onder-
zocht beroep en er bestaat geen vergelijkend onderzoek naar de verandering in
opvattingen over professionalisering binnen dit beroep.

7.3.4  Onderzoek I: Bevindingen en analyse

Inleiding
Verwerking en analyse van de populatie heeft plaatsgevonden op twee niveaus.

Ten eerste is gekeken naar opinies en opvattingen en mogelijke veranderingen

daarin. Daarnaast is, gezien het grote aantal vrouwen in de populatie, gekeken naar

de verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke interim-managers.
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De analyse en bevindingen van Onderzoek I worden hieronder besproken aan de
hand van vilf invalshoeken. Voor de twee vragenlijsten, overzichten en tabellen
wordt verwezen naar de bijlagen.

De respondenten: heterogeniteit en ondernemerschap
Spreiding in leeftijd en ervaring van de deelnemers is groot. Zo varieerde men in
leeftijd tussen 39 en 66 jaar en in ervaringsjaren tussen de 66n en de veertien jaar.

De controlegroep is gemiddeld bijna vijf jaar ouder en zit gemiddeld ruim twee
keer zo lang in het vak dan de RSM-groep. Bij de vrouwen van de RSM-groep valt
op dat hun gemiddelde leeftijd en hun gemiddelde startleeftijd veel lager ligt dan
bij de mannen (bijlage VIll, tabel 1). Ook valt op dat geen van deze vrouwen in het
beroep terecht is gekomen als gevolg van onvrijwillig verlies van hun laatste baan.
Alle zeven vrouwelijke respondenten in het onderzoek zijn glijdend 234 uit de laat-
ste functie in loondienst in een interim-managementopdracht terechtgekomen.
Dat laatste kan niet gesteld worden voor de mannelijke respondenten: dertien van
de twintig zijn of ontslagen of hebben hun functie zelf opgeheven (bijlage VIll,

tabel 2). Van een bewuste keuze voor het beroep door deze mannelijke responden-
ten kan daarom niet worden gesproken. Voor velen, zeker zij die via verlies van de
laatste baan interim-manager zijn geworden, is interim-management een toeval
geweest. Zo merkt 66n van de deelnemers op: 'Het was een toevalstreffer.' En: 'De
vaste baan viel weg en via een zoekproces met afstrepen tenslotte interim-manage-
ment.' of: 'Verloor baan en interim-management was het laatste waaraan ik had

gedacht.' Het is de vraag in hoeverre men zich daarbij een helder beeld kon vor-
men van de inhoud van het beroep of hoe de markt voor interim-management
functioneerde. Van bewust gekozen ondernemerschap door de mannelijke respon-
denten lijkt bij aanvang in het beroep minder sprake te zijn geweest.

Alle deelnemers waren tijdens dit onderzoek actief via een intermediair bureau.
Uit hun curricula vitae blijkt dat zij bijna altijd via bureaus aan hun opdrachten zijn
gekomen. Opdrachten waarvoor zij direct werden benaderd of opdrachten die
plaatsvonden binnen een clientsysteem waar zil eerder actief in waren als interim-

manager, werden alsnog onder de verantwoordelijkheid van bureaus gebracht.
Ook hieruit mag blijken dat de respondenten niet echt deelnemen aan de markt en
via de intermediairs hun markt- en inkomensrisico's proberen af te dekken. Als er

bij respondenten geen sprake is van een exclusieve relatie met 66n bureau, dan
proberen ze met meerdere bureaus zakelijke relaties te onderhouden. Het laatste
is sinds het einde van de jaren negentig nog versterkt door nieuwe wet- en regel-
geving op het gebied van zelfstandige ondernemers. Bij een aantal is in de gesprek-
ken een lichte angst voor non-activiteit of non-declarabele periodes te ontdekken.

Bijna de helft van de respondenten is in het verleden geconfronteerd met een
gedwongen ontslag.
Dat de respondenten zich ook ondernemer voelden kwam in geen van de gesprek-

234 Dat wil zeggen dat zij allemaal aan het eind van hun laatste vastdienstverband bij hun laatste werkgever al interim-management
projecten deden.
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ken spontaan naar voren. Ook de wijze van het afdekken van inkomensrisico's wijst
niet in de richting van een bewust gekozen ondernemerschap. Eenzelfde tendens
is te herkennen bij de wijze waarop men opdrachten accepteert (bijlage VIll, tabel
5); men probeert over het algemeen weI bij te sturen maar stelt zich in feite afhan-

kelijk op van bureaus en neemt die opdrachten aan die men krijgt aangeboden.

De gevolgde opleiding is vrijwel bij alle respondenten academisch van niveau.

Degenen die een hbo- opleiding volgden hebben daarna (post)academische trajec-
ten doorlopen. Wat opvalt, is het grote aantal bedrijfseconomen en bedrijfskundi-

gen. De verschillende disciplines zijn, buiten economen en bedrijfskundigen, sterk
gespreid (billage VIll, tabel 3).

Uit de curricula vitae blijkt dat tweederde van de respondenten een werkverleden
in de marktsector had en de helft daarvan bij het interim-management terecht
kwam na verlies van hun baan (bijlage VIll, tabellen 2 en 4). Ook valt op dat een

groot gedeelte van de deelnemers in hun arbeidsverleden in een adviseursfunctie

werkzaam was. Bij de vrouwelijke deelnemers was dit nog sterker dan bij de man-
nelijke deelnemers. Van de in totaal elf respondenten die voorheen als adviseur
werkzaam waren, hebben negen een achtergrond van overheid of not-for-profit.
Vier van de in totaal zeven vrouwen hadden deze combinatie en geen van hen was
uit de laatste baan ontslagen (bijlage VIll, tabel 4).
Hoewel niet expliciet is vast te stellen, lijkt het alsof de vrouwelijke respondenten
in het onderzoek bewuster in het beroep terecht zijn gekomen. Geen van hen is
ontslagen of is daarom bij toeval interim-manager geworden. Een overgroot deel
komt uit het aanpalende beroepsgebied van het advieswerk en dit geldt zeker voor
de vrouwen uit de RSM-groep. Men is relatief jong de beroepsgroep van het inte-
rim-management ingestapt. Bovendien gaf een aantal vrouwelijke respondenten
spontaan aan dat de financiale beloning niet een belangrijke drive was en is om als

interim-manager actief te zijn. Ook zijn zij vaak niet de enige kostwinner; financii-
le zekerheid is voor hen minder een overweging.

Bewustzijn van eigen voorkeuren, sterktes en zwakte
De deelnemers geven aan dat zij door schade en schande kritischer naar nieuwe
opdrachten zijn gaan kijken (bijlage VIll, tabel 6). In zoverre men daar bij bureaus
invloed op kan uitoefenen, probeert men bij nieuwe opdrachten enigszins te stu-
ren. Bij de respondenten die vennoot of partner van een bureau zijn ligt dit duide-

lijk anders. Zij doen vaak zelf de eerste intake en kunnen vooraf bepalen wat zij
weI en niet willen of aankunnen. Bureaus hebben echter sterk de neiging interim-

managers in te zetten waar ze eerder succesvol bleken. De gedachte hierachter is
dat hoe herkenbaarder een curriculum is voor een potentidle opdrachtgever, hoe
groter de kans is op het succesvol verwerven van de opdracht. Bovendien probe-
ren de bureaus hiermee hun opdrachtrisico's te beperken.
Alle deelnemers onderkennen deze neiging bil de bureaus en proberen steeds
bewuster naar nieuwe opdrachten te kijken. In totaal zes van de 27 respondenten

(en geen van de zeven vrouwen) geven aan dat zij geen invloed hebben op het aan-
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bod van opdrachten, of dat ze door hun loondienstsituatie geringe vrijheid heb-
ben, of dat alles wat ze wordt aangeboden ook door hun wordt aangenomen (bijla-
ge VIll, tabe' 5). In hoeverre de overigen weI zelf invloed hebben op opdrachten
die hen worden aangeboden, is moeilijk vast te stellen.
Naast een kritische houding bij het aannemen van een nieuwe opdracht is er de

vraag wat men uit vorige opdrachten heeft geleerd. En of die ervaring in nieuwe
opdrachten toegepast kan worden.

De opdrachtonderdelen die men eerder als moeilijk heeft ervaren, geven mogelijk
een extra kritische blik. De deelnemers geven in grote meerderheid aan dat ze zich
specifieke leerervaringen kunnen herinneren. E6n voorbeeld daarvan is de volgen-

de opmerking van een vrouwelijke respondent: 'lk heb een lijstje in mijn agenda met
punten met als reden: dit zal me nooit meer overkomen.' Van de totale populatie gaf
43% van de vrouwen en 15% van de mannen aan dat ze zich geen specifieke leerer-
varingen konden herinneren (bijlage VIll, tabel 7). De opdrachtelementen waar
vooral de mannelijke respondenten moeite mee hebben, hebben te maken met
weerstand (billage Vill, tabel 8). Vooral de opdrachtgever als part-of-the-problem en
de daaruit voortkomende weerstand worden als moeilijk ervaren. Omgaan met
weerstanden is een van de elementen waar velen moeite mee hebben tijdens

opdrachten, maar men geeft tevens aan dat men geen echte ontwikkeling door
heeft gemaakt in het beter kunnen hanteren van dergelijke weerstanden tijdens de

opdrachtuitvoering.
De algemene tendens is dat men weI veel heeft meegemaakt, maar dat men niet
echt uit die ervaringen heeft geleerd hoe de oorzaken van moeilijke opdrachtele-
menten op te lossen. Het is dan ook opvallend dat slechts enkele van de 27 respon-
denten aangaven op de specifieke leerervaringen van andere interim-managers te
reflecteren. Hetzelfde geldt voor hoe men omgaat met opdrachtevaluaties of met
wie men dat dan doet. Slechts 5% van de mannen en 25% van de vrouwen geven
aan thuis of met vakgenoten opdrachten te evalueren (bijlage VIll, tabel 7). Met de
opdrachtgever en schaduwmanager wordt vaak en veel, formeel en informeel, over
de opdracht gesproken. Een klein percentage stelt zichzelf daarbij ter discussie en
een iets groter percentage trekt zich mogelijke kritiek ook aan (bijlage VIll, tabel

9). Opmerkelijk is dat ook binnen de RSM-groep, in de vergelijking tussen voor-en-
na de Masterclass, geen merkbaar verschil is te constateren in het toepassen van
reflectieve technieken. Dit is vooral opvallend daar casuistiek en het leren van

eigen ervaringen een onderdeel van de Masterclass vormen.

De moeilijke opdrachtelementen zijn voornamelijk procesmatig van aard (bijlage
VIll, tabel 8). Over het algemeen genomen voor alle genoemde elementen lijkt het
of de vrouwelijke respondenten minder problemen ervaren dan de mannelijke. En
in de eerste vier weken van een opdracht lijken de vrouwen een meer afwachtende
houding aan te nemen (bijlage VIll, tabel 10). Zij willen hoofdzakelijk alleen luiste-
ren en praten terwijl de meerderheid van de mannen de neiging vertoont meer
handelend op te treden. Van de mannen willen negen van de twintig respondenten
binnen vier weken een plan van aanpak maken en vier van de twintig respondenten
wil dit zelfs binnen twee weken. Bij de vrouwen zijn deze fracties respectievelijk
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66n en 66n van de zeven. Vrouwen laten de opdracht in de eerste periode meer op
hen afkomen. Ze roepen daarmee in de beginperiode in het cliantsysteem ook
minder weerstand op.

Dat vrouwen vanuit een groter eigen bewustzijn kritischer naar nieuwe opdrachten
kijken is ook deels af te leiden uit voorkeuren en afkeuren voor opdrachttypes en
clianttypes ten opzichte van de eerder uitgevoerde opdrachten. De voorkeur en
afkeur voor opdrachttypes is onder de vrouwen in hoge mate consistent met de
werkelijkheid (afgeleid uit hun curricula vitae). Een zelfde opmerking kan worden
gemaakt over hun voorkeur en afkeur voor bepaalde cli8nttypes (bijlage VIll, tabel
11). De mannelijke respondenten zijn minder consistent in hun voorkeur en afkeur
voor opdrachttypes, terwijl ze weI consistent zijn in de cliSnttypes.

Het domein van de beroepsgroep

Het omschrijven van de domeingrenzen is voor de meeste deelnemers niet een-
voudig (bijlage VII, tabellen 12 en 13). Een ruime meerderheid geeft aan geen
domeingrenzen te zien, maar weI elementen die het werkveld van het beroep
nader expliciteren. Vijf respondenten zien geen domeingrenzen en ook geen speci-
fieke elementen die het beroep zouden onderscheiden van andere beroepen. Ana-
lyse van de door deelnemers (zelf) gegeven definitie of omschrijving van interim-
management laat zien dat 23 respondenten de tijdelijkheid als specifiek element
benoemt (zie bijlagen IV en V). Begrippen als management of leidinggeven worden
door 22 respondenten genoemd en verwijzing naar het niveau waarop het interim-
management plaatsvindt, wordt door slechts tien respondenten genoemd. Onder-
scheid tussen interim- en regulier management bij de bepaling van de domein-
grenzen wordt door een grote meerderheid wei impliciet gemaakt. Twee respon-
denten geven aan dat ze geen verschil zien tussen interim-management en regulier

management.
Een andere benadering voor het bepalen van domeingrenzen is de vraag waar men
grensconflicten ervaart. Ruim tweederde heeft grensconflicten meegemaakt, de
overigen geven aan dat grensconflicten niet voorkomen (bijlage VIll, tabel 14)· Het
zijn vooral de externe adviseurs die men niet alleen ziet als nauw aanpalende
beroepsgroep, maar met hen ook de meeste grensconflicten meemaakt. Veel
respondenten verkrijgen hun opdrachten van intermediaire bureaus die nauw ver-
bonden zijn met organisatieadviesbureaus of -afdelingen. Interim-managementop-
drachten zijn vaak een vervolg op eerder uitgebrachte organisatieadviezen. De

adviseur heeft daarmee zowel een inhoudelijk als commercieel belang bij de wijze
van uitvoering en resultaat van de interim-managementopdracht. De adviseur kijkt
min of meer over de schouder van de interim-manager mee en deze ervaart dat
soms als een grensconflict.
Grensconflicten met andere externe dienstverleners worden minder genoemd.
Naarmate men meer ingezet wordt op functionele managementopdrachten, blij-
ken de respondenten meer last te hebben van externe functionele specialisten als

bijvoorbeeld accountants en werving & selectieadviseurs.
Grensconflicten met het zittende management worden slechts zelden genoemd.
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Professionalisering
Het begrip professionalisering is voor de respondenten moeilijk te omschrijven.
Zoveel respondenten, zoveel omschrilvingen. De meerderheid (bijlage VIll, tabel

16) ziet professionaliseren als het werken-aan-jezelf en daarmee beter in staat zijn

opdrachten beter te kunnen uitvoeren. Enerzijds ziet men werken-aan-jezelf als het

up-to-date blijven, hetgeen mag worden uitgelegd als een kennisaspect. Anderzijds
wordt het werken-aan-jezelf gezien als het verbeteren van allerlei vaardigheden: het
kundeaspect.

In de door de respondenten gegeven omschrijvingen van professionalisering van
interim-management is nergens expliciet sprake van een continu proces. Het lijkt
erop dat ze professionalisering zien als een tijdelijk set van activiteiten dat leidt tot
het niveau van professional of geprofessionaliseerde.
Het wordt als een individuele actie gezien; van verwijzing naar collectieve profes-
sionalisering is in de eigen omschrijvingen geen sprake.
Individuele professionalisering wordt in de beide rondes door de bijna iedereen als
wens of noodzaak of wens plus noodzaak gezien. Het volgen van de Masterclass of
het verstrijken van de tijd tussen de twee rondes, lijkt voor de totale groep weinig
invloed te hebben gehad. De categorie wens plus noodzaak is echter verviervoudigd
en de respondent in de categorie wens noch noodzaak is verdwenen. Er is dus toch
wat veranderd en die verandering is groter bij de RSM-groep dan bij de controle-
groep. (bijlage VIll, tabel 15)· Nuancering van deze uitkomsten aan de hand van de
verschillende antwoordcategoriedn laat zien dat:
-  werken-aan-jezelf veel belangrijker wordt gevonden. Er is een zeer herkenbare

verschuiving van marketing en overig naar werken-aan-jezelf;
-  deze geconstateerde verschuiving groter is bij de RSM-groep dan de controle-

groep;
-  deze geconstateerde verschuiving maximaal is bij de vrouwelijk respondenten.
Afsluitend kan worden geconstateerd dat het tijdsverloop en de Masterclass een
zekere bescheiden invloed hebben gehad op de mening of de eigen professionali-
sering wens of noodzaak wordt bevonden.235

Noodzakelijke of wenselijke professionalisering van de beroepsgroep wordt in beide
rondes door de overgrote meerderheid (bijlage VIll, tabel 17) als noodzaak gezien.

Deze eenstemmigheid is bij de collectieve professionalisering groter dan bij de
individuele professionalisering. Het volgen van de Masterclass of het verstrijken
van de tijd tussen de twee rondes lijkt in totaliteit weI tot minder verandering te
hebben geleid. Nuancering van de uitkomsten (billage Vlll, tabel 18) aan de hand
van de verschillende antwoordcategoriedn laat zien dat er tussen de twee rondes
toch een aantal veranderingen zijn te constateren:
-   door de RSM-groep wordt werken-aan-jezelf minder belangrijk gevonden terwijl

dat bij de controlegroep juist omgekeerd is;
-  door de RSM-groep wordt marketing belangrijker gevonden, terwijl marketing bij

de controlegroep gelijk blijft;
235 Overigens is het natuurlijk mogelijk dat een gedeelte van de veranderingen - bq de controlegroep groter dan bij de RSM-groep -

veroorzaakt zijn door een bias als gevolg van het deelnemen aan deze survey.
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-  deze twee veranderingen gelden zowel voor vrouwen als voor mannen.
Samenvattend is het opmerkelijk dat de respondenten de wens of noodzaak even
belangrijk blijven vinden terwijl het collectieve belang van professionalisering in de
tweede ronde daarbij een enigszins belangrijker marketingaccent krijgt.

Het overgrote deel van de deelnemers geeft aan professionaliseringsprikkels te
krijgen van collega's, bureaus, opdrachtgevers of vanuit opdrachten (bijlage 10,
tabel 19). Tussen de twee rondes is weinig verschil te constateren. Als we de ant-
woorden van dit overgrote deel van de deelnemers uitsplitsen naar van wie ze die
prikkels ontvangen en daarna kijken of er tussen rondes veranderingen optraden,
dan constateer ik dat:
-  de invloed van (ieder apart van elkaar) bureaus, collega's en opdrachten enorm

is toegenomen. De stijging is het grootst bij de invloed door collega's. De
invloed van opdrochtgevers en van alle samen, wordt echter juist als heel gering
beleefd. Ook de categorieen geen van allen en geen antwoord/mening zijn in de
tweede ronde sterk afgenomen;

- deze uitkomsten vergelijkbaar zijn voor mannen en vrouwen. De verandering in

de gepercipieerde invloed wordt bij de RSM-groep meer beleefd dan bij de con-
trolegroep.

In het jaar tussen de twee rondes heeft zich dus een opmerkelijke verandering
voorgedaan. De gepercipieerde invloed op de eigen, individuele professionalise-

ring vanuit de beroepsgroep en opdrachten, is sterk toegenomen. De beroeps-
groep is dus collegiaal in beweging! Dat dit bij de RSM-groep nog groter is dan bil
de controlegroep is niet opmerkelijk; de deelnemers aan de Masterclass zaten ten-
slotte vele dagdelen bij elkaar.

Dat het initiatief voor professionalisering bij de interim-manager zelf ligt (bijlage
Vlll, tabel 20) is de mening van vijftien van de 27 in de eerste ronde en van achttien
van de 26 respondenten in de tweede ronde: een duidelijke toename. Analyse van

de veranderingen in de opvatting waar het initiatief zou moeten liggen laat zien
dat:
-  de veronderstelde rol van de bureaus in de tweede ronde helemaal verdwijnt;
-  de veronderstelde rol door de beroepsorganisatie zeer minimaal is (slechts een

deelnemer geeft in beide rondes aan dat het initiatief bij de beroepsvereniging
dient te liggen);

-  er een duidelijke toename valt te constateren in de combinatie interim-manager
en beroepsorganisatie;

-  de combinatie van bureaus en beroepsorganisatie in de tweede ronde als moge-

lijkheid verdwijnt;
-  de combinatie van bureaus, beroepsorganisatie en interim-manager in de twee-

de ronde slechts door 66n respondent wordt genoemd.
Samenvattend: een heel duidelijke uitkomst die voor vrouwen versus mannen of
RSM-groep versus controlegroep niet veel verschilt. Het is de interim-manager bil
wie het initiatief ligt. Een initiatief dat eventueel samen met de beroepsorganisatie
kan plaatsvinden.
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Bij de ondersteuningsvraag (bijlage VIll, tabel 21) blijkt in tegenstelling tot waar het
initiatief zou moeten liggen (bijlage VIll, tabel 20) dat men bij de eigen, individuele

professionalisering over het algemeen ondersteuning vindt in de categorie waar ik
zelf actief aan meedoe. De percentages in de categorie wat ik zelf doe is daarbij nog
kleiner dan de percentages bij wat mij wordt aangeboden. De stelling dat bureaus
meer zouden moeten aanbieden of faciliteren vindt geen aansluiting. De vrouwelij-
ke respondenten vinden meer ondersteuning bil hun eigen professionalisering in
de drie genoemde categorieen, dan de mannen.

Aan welke door de respondenten omschreven professionaliseringsactiviteiten (zie
voor samengevatte antwoorden bijlagen VI en VII) men in werkelijkheid deel-
neemt, geeft een zeer wisselend beeld, uiteenlopend van niets tot groepsgewijze
intervisie.
In de eerste ronde konden zes van de 27 respondenten dit in tijd kwantificeren en
gaven vier respondenten (allen mannen) aan niets te doen of geen antwoord te
weten. Vrouwen en de RSM-groep zijn explicieter dan mannen en leden van de

controlegroep. In de tweede ronde bleek iedereen iets aan professionalisering te
doen en konden negentien van de 26 hun professionaliserings-activiteiten kwanti-
ficeren. De verschillen tussen vrouwen en mannen of tussen de RSM-groep en
controlegroep vielen daarmee weg.236

Certificering, registratie en beroepsorganisatie
Opvattingen over certificering blijken bij individuele professionalisering sterk te
verschillen met opvattingen over collectieve professionalisering: dertien van de 27
respondenten (bijlage VIll, tabel 22) geven aan dat zij certificering, nu of op termijn
zinvol achten. Met de stelling dat certificering bijdraagt aan de collectieve profes-
sionalisering van de beroepsgroep, is de overgrote meerderheid het eens (bijlage
Vill, tabel 23). Er treedt hierin tussen de twee rondes bijna geen verandering op.
WeI ontstaat daarbij de volgende paradox: velen geven aan dat zij certificering
naar de opdrachtgevers toe wei als een soort keurmerk zien en tegelijkertijd certi-

ficering juist niet als een persoonlijk keurmerk (zullen) ervaren. Ook is het opmer-
kelijk dat geen van de respondenten aanhaalt dat een aantal van de intermediaire

(RIM-) bureaus aan ISO-certificering werkt of al gecertificeerd is.

Er bestaat grote verwarring over de opname in een interim-managerregister en het

lid zijn van een beroepsvereniging. Sommigen zien hun opname in het register
voor interim-managers als een lidmaatschap van een beroepsvereniging, anderen
zien het lidmaatschap van de ORM tevens als opname in een register. Deze ver-
warring is mogelijk uit twee oorzaken te verklaren; RIM- en ORM-register zijn tus-
sen de twee rondes gaan samenwerken en men ziet geen verschil tussen het lid-
maatschap van de ORM en het ORM-register. Overigens geven in de eerste ronde
zeven respondenten aan dat zij ook nog lid zijn van beroepsverenigingen buiten

236 Hetis echter de vraag in hoeverre de blanco regels van de enquae hierbil dwingend gewerkt hebben.
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het veld van het interim-management.237 Slechts acht van de 26 respondenten in
de tweede ronde vindt dat opname in een register niet bijdraagt aan de professio-
nalisering van de beroepsgroep (billage VIll, tabellen 24 en 25). Men vindt het geen
status hebben of geen waarde vertegenwoordigen. Degenen die weI voorstander
van certificering zijn achten het juist een teken van kwaliteit of professioneel

imago.
Het beeld van de verwarring wordt nog bevestigd bij antwoorden op de vragen:
Bent u opgenomen in een register, zo ja welk? (bijlage VIll, tabel 25), en: Bent u lid van
een beroepsvereniging voor interim-managers? (bijlage VIll, tabel 26) Tijdens de twee
rondes bestonden er twee registers, te weten het RIM- en ORM-register van de

beroepsvereniging ORM (waarvan het eigen register overigens nog geen enkele

naam bevatte).
Een aantal van de respondenten, in het bijzonder in de controlegroep, gaf in de
eerste ronde aan nog nooit van de ORM als beroepsvereniging gehoord te heb-
ben. Mogelijke nieuwsgierigheid naar aanleiding van het eerste interview heeft
niet substantieel geleid tot nieuwe lidmaatschappen bij de tweede ronde. Lidmaat-

schap van de beroepsvereniging heeft kennelijk geen prioriteit.

7.3.5. Samenvatting Onderzoek I

Diegenen die werden gevraagd waren zo gemotiveerd dat ze allemaal meewerkten.

Dat interim-managers een heterogene beroepsgroep vormen, bleek zelfs in deze
kleine populatie. Er was grote variatie in leeftijd, ervaring, opleidingen en arbeids-
verleden.
Domeingrenzen konden niet worden aangegeven, behalve dan het tijdelijke wat
met regelmaat in de antwoorden terugkeerde. Grensconflicten met aanpalende

beroepen worden weI individueel beleefd en de grensconflicten helpen niet de
eigen domeingrens vast te stellen.
Professionalisering wordt door allen een belangrijk thema gevonden; het is dan

ook opmerkelijk dat slechts een enkeling een heldere omschrijving van het begrip
professionalisering kan geven. Men vindt het zowel voor beroepsgroep als het
individu een wens of zelfs noodzaak. Dit laatste toont, voor en na de Masterclass

(een jaar later), enige veranderingen. Nuancering van die veranderingen laat zien

dat op het individuele niveau werken-aan-jezelf belangrijker wordt gevonden en op
het collectieve niveau marketingaccenten belangrijker worden. Overigens blijken de
veranderingen op het individuele niveau voor vrouwen of leden van de RSM-groep
groter dan voor mannen of de controlegroep. Op het collectieve niveau zijn er
hierin geen verschillen te constateren.
In de eerste ronde is de meerderheid helder over de vraag bij wie het initiatief tot
de professionalisering ligt: namelijk bij de interim-manager. In de tweede ronde is

die mening nog sterker: de rol van de bureaus daarbij, die in de eerste ronde al
klein werd beleefd, verdwijnt in de tweede ronde helemaal. Opmerkelijk is dat bij

de vraag waar de interim-manager professionaliseringsprikkels van ontvangt, de

237 Zoals bijvoorbeeld de OOA, OAWS, NVPM of het KIVI.
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bureaus weI weer een belangrijke plaats innemen. Al is de rol van de collega's daar-
bij groter. Ook de opdrachten zelf dragen sterk aan die prikkels bij. In de tweede

ronde is bij de RSM-groep de verandering in de invloed van collega's groter dan bij
de controlegroep. Men wil dus prikkels maar vindt dat het initiatief vooral bij zich-
zelf ligt. Ze ontvangen ook prikkels vanuit bureaus maar vinden dat bureaus daarin
niet het initiatief moeten nemen noch meer moeten organiseren of faciliteren. Kij-
ken we bijvoorbeeld naar certificering, dan blijkt men er voor het collectief weI enig
voordeel in te zien, maar voor het individu weer niet. Van herkenning van het onder-
scheid tussen collectieve en individuele professionalisering is in deze populatie dus

geen sprake. Ligt dit gebrek aan inzicht aan de geringe omvang van dit onderzoek of
de fase waarin zich de nog jonge beroepsgroep bevindt? Nader onderzoek zal dit
moeten uitwijzen.
Zijn de opvattingen van de RSM-groep in de tweede ronde veranderd? Dit kan

bevestigend worden beantwoord, al zijn de veranderingen kleiner dan verwacht. Het
betreft vooral veranderingen in de meningen over de eigen professionalisering en
die van de beroepsgroep. Maar ook in de controlegroep hebben zich veranderingen
voorgedaan: vaak in dezelfde richting als bij de RSM-groep, soms echter minder
groot. De Masterclass heeft ongetwijfeld op deze opvattingen invloed gehad, echter

in vergelijking met de veranderingen door de tijdgeest bij de controlegroep zijn die
veranderingen mager te noemen.
Zijn de veranderingen bij de vrouwen groter dan bij de mannen? Ja en Nee. WeI leid
ik af dat de vrouwen over het algemeen bewuster in het beroep staan of zijn toege-
treden dan de mannen, en dat ze selectiever hun opdrachten kiezen. Het is de vraag
of deze verschillen ook binnen de totale populatie van interim-managers zijn te her-
kennen.

Professionalisering wordt gezien als: hoe kan ik het beter doen? Hoe men dat dan pre-
cies wil doen en hoeveel inspanningen of tijd daaraan moet worden besteed, is zel-

den expliciet te maken. Men zoekt wei, weet niet precies waarnaar en kan daarom
ook niet schatten wat de effecten van inspanningen zullen zijn. De gedachten over
professionalisering lijken in beweging; het volgende onderzoek zal moeten laten
zien of deze beweging zich herkenbaar heeft voortgezet.

7.4 Onderzoek 11

7.4.1  Onderzoek Il: Doelstellingen en methodiek

Doelstelling van dit onderzoek is het bestuderen van percepties en attitudes van

interim-managers ten opzichte van de professionalisering van hun beroepsgroep
(collectieve professionalisering) en de professionalisering van zichzelf (de individu-

ele professionalisering). De onderzoeksvragen die in deze schriftelijke survey onder
meer aan de orde komen zijn:
-  Hoe ziet de interim-manager professionalisering van de beroepsgroep en zichzelf?
-  Welk belang heeft de interim-manager, zowel collectief als individueel, bij profes-

sionalisering?
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-  Wat doet de interim-manager er zelf aan? Van welke professionaliseringsinstru-
menten wordt gebruik gemaakt en met welke mate van tijdsbesteding?

-  Wat is de perceptie over het eigen functioneren als interim-manager en wat is
de relatie met de eigen professionaliteit? En hoe wordt de perceptie van het
eigen functioneren beinvloed?

-  Zijn er onderlinge relaties tussen de verschillende aspecten van professionalise-

ring aan te geven?
-  Zijn er verschillen te constateren in de bovengenoemde aspecten voor verschil-

lende groepen interim-managers?

Onderzoek 11 heeft een kwantitatief karakter waarin percepties en attitudes zijn
gemeten volgens de methode van de vijfpunts-schaal van Likert.238

Voorafgaand aan het uitzetten van de survey is de vragenlijst getest bij vijf interim-
managers. Hun opmerkingen over duidelijkheid, leesbaarheid en tijdsbeslag zijn

vervolgens in de definitieve vragenlijst verwerkt. De definitieve vragenlijst was
gesloten van karakter.
Het uitzetten van de vragenlijst is verlopen via de methode van een webenqu#te.
Potentiele respondenten ontvingen allen op ongeveer hetzelfde tijdstip hetzelfde
e-mailbericht (bijlage IX) met daarin de mogelijkheid een webadres aan te klikken
en vervolgens automatisch in de vragenlilst (bijlage X) terecht te komen. Tijdens

het doorlopen van de vragenlijst werden de antwoorden on-line opgeslagen in een
database.

7.4.2  Onderzoek 11: Populatie en respons

Om een zo nauwkeurig mogelijke afspiegeling van de beroepsgroep te verkrijgen is
medio maart 2003 aan twaalf interim-managementbureaus verzocht mee te wer-
ken aan de survey van Onderzoek 11. De twaalf bureaus waren geselecteerd aan de
hand van criteria als: soort en niveau van de door hen uitgevoerde opdrachten of

de omvang van het netwerk van de aan het bureau verbonden interim-managers.
Binnen de twaalf bureaus zaten twee bureaus die voortkomen uit de uitzendbran-
che. In totaal hebben vier bureaus, waaronder die met hun wortels in het uitzend-

wezen, aan dit verzoek geen gehoor gegeven. De argumenten daarbij waren: com-

pany policy, geen tijd of beperkingen van hun geautomatiseerd systeem. De uitein-
delijk participerende bureaus zijn niet allen lid van de RIM.239

Op grond van de inschatting van het aantal parallelle opdrachten en een schatting
van hun totale netwerk van interim-managers is per participerend interim-manage-
mentbureau verzocht at random uit hun netwerk van interim-managers een
bepaald aantal kandidaat-respondenten te selecteren. Alle participerende bureaus
zijn verzocht dezelfde e-mail op aan bepaalde dag (13 juni 2003, tussen 12.00 en

13.00 uur) aan de aselect gekozen interim-managers te verzenden. Dit e-mailbe-
richt is aangeleverd door de onderzoeker en moest zonder veranderingen of toe-

238 T.G. van Aken (1996: 59)· Bij deze methodiek loopt de gehanteerde schaal van 1 = geheel oneens tot 5 = geheel eens.

239 Vanwege de vertrouwelijkheid kan hier niet worden aangegeven hoeveel bureaus weI of niet RIM-lid zijn.
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voegingen van de bureaus, worden verzonden. Het verzenden van het e-mailbe-
richt diende zodanig te gebeuren dat ontvangers niet konden zien wie dit bericht
nog meer had ontvangen.
De reden dat alle bureaus het bericht op dezelfde dag en tijdstip dienden te ver-

sturen ligt in de mogelijkheid dat interim-managers in netwerken van verschillende
bureaus actief kunnen zijn en dat in de vragenlijst onder meer wordt gevraagd de
afzender(s) aan te geven. Zouden de bureaus de e-mail op verschillende dagen

en/of tijdstippen versturen, dan zouden deelnemers die de survey als eerste ont-

vangen en direct beantwoorden, natuurlijk niet kunnen aangeven van wie zij nog
meer e-mail(s) hebben ontvangen. Op 66n na hebben de bureaus deze beleids lijn
gevolgd. EZn bureau heeft het e-mailbericht precies 66n dag te vroeg verzonden.
Het argument dat bureaus niets mochten toevoegen aan de tekst van het e-mail-

bericht ligt in de gedachte dat alle geadresseerden exact dezelfde tekst zouden

ontvangen en dat mogelijke sturing of extra motivatie vanuit bureaus achterwege
zou blijven. Alle participerende bureaus hebben zich hieraan gehouden. Na circa
66n maand hebben, op verzoek van de onderzoeker, alle bureaus ter herinnering
een e-mail aan dezelfde interim-managers uit hun netwerk verzonden.
De ontvangst van de data was anoniem.240 De ontvangende website werd gedu-
rende drie maanden maximaal afgeschermd voor zoekmachines om daarmee de
incidentele surfer op het net de toegang tot de vragenlijst te onthouden.
Initiee| zijn 1261 e-mailberichten door de acht interim-managementbureaus verzon-
den. Van die eerste e-mailberichten zijn er 40 teruggekomen, dat wil zeggen dat
het e-mailadres niet meer juist was. Tabel 7.2 toont een overzicht per deelnemend
bureau alsook de aan hen toe te rekenen response. Opmerkelijk zijn de verschillen

in responspercentages per bureau. Het is de vraag of deze grote verschillen ver-
klaarbaar ziln. Globaal kan hierover worden opgemerkt dat er een relatie is te ver-
wachten tussen de omvang van een netwerk van een bureau en de beleefde
betrokkenheid van de individuele interim-manager met dat bureau. Deze relatie zal
dan haar weerslag hebben gehad in de respons van deze bureaus. Het minieme
percentage van bureau 3 is onverklaarbaar. De uitschieters naar boven bij de

bureaus 6 en 7 zijn mogelijk een gevolg van de bekendheid van de onderzoeker bij
de interim-managers van deze twee bureaus.

Tabel 7.2 Bureaus en de respons van hun netwerk.241 Onderzoek 11

respons respons

bureau 1 14% bureau 5 20%

bureau 2 30% bureau 6 42%

bureau 3 3% bureau 7 35%

bureau 4 23% bureau 8 17%

240 De enig mogelijk traceerbare gegevens per respondent vormden hun iP-adm en informatie over hun individuele softwareconfigu-
ratie. De combinatie van deze gegevens was belangriik om mogelijke respondenten die meerdere keren zouden hebben deelgeno-
men te kunnen elimineren.

241 De namen van de participerende bureaus en het aantal door hen verzonden e-mailberichten kunnen vanwege de vertrouwelijk-
heid niet worden weergegeven.
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De response van de survey was groter dan verwacht. In totaal is de website met de
vragenlijst 372 maal aangeklikt. Daarvan hebben uiteindellik 248 respondenten

zodanig gereageerd dat hun antwoorden in de analyse konden worden betrokken.

Voor de relatie tussen de bezoekers van de website en de in de analyse betrokken
respondenten, zie tabe| 7.3.

Tabel 7.3 Respons en analyse Onderzoek 11

aantal

website bezocht 372

bijna niets ingevuld                               95
veruit onvolledig                                       18

geen persoonlijke gegevens 11

in analyse betrokken 248

waarvan
met bureau vermelding 238

zonder bureauvermelding                        10

Om inzicht te verkrijgen in de mate waarin respondenten (die in de analyse wer-

den betrokken) in meerdere netwerken actief zijn, is nagegaan hoeveel responden-
ten meerdere bureaus als afzender opgaven en of die bureaus qua opdrachtsoor-
ten of opdrachtgevers met elkaar vergelijkbaar zijn. Een overzicht van deze meer-

ontvangers van het e-mailbericht is weergegeven in tabe| 7.4. De in deze tabel ver-
melde respondenten zijn in de analyse allemaal eenmaal betrokken terwill ze in de
berekende responspercentages van de bureaus per keer dat een bureau als afzen-

der is genoemd, zijn meegenomen. Het totale aantal respondenten met meer dan
66n afzender (n=14) is echter te klein om apart in analyses te betrekken.
Rekening houdend met de dubbeltellingen als gevolg van de respondenten die e-
mailberichten van meerdere bureaus ontvingen, bedraagt de steekproef maxi-
maa'242 1199 geadresseerden.243

Tabel 7.4 Respondenten met meerdere bureaus als afzender. Onderzoek 11

aantal

respondenten die twee bureaus als afzender opgaven       8

respondenten die drie bureaus als afzender opgaven         4
respondenten die vier bureaus als afzender opgaven         2

Het overall responspercentage komt daarmee op tenminste 21% (248/1199 x 100%)

242 Hierbij dient te worden gedacht dat ook bij het bureau dat de e-mailberichten zin dag te vroeg verzond, het mogelijk is dat hun
respondenten meerdere afzenders zou kunnen hebben gehad. Een tweede factor ziin de 10 respondenten die geen bureau als

afzender hebben vermeld en ook meerdere bureaus als afzender kunnen hebben gehad.
243 De berekening hiervan is als volgt [1261 e-mails verzonden minus 40 geretourneerde e-mails] minus [(8*2 + 4)(3 + 2)(4) plus (8 + 4

+ 2)1=1199.
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en is voor een schriftelijke survey bevredigend te noemen. Redenen hiervoor kun-
nen zijn dat de populatie een vested interest ofwel een belang heeft bij het onder-
zoek en als tweede reden dat de onderzoeker bij een gedeelte van de populatie
naamsbekendheid geniet.

7.4.3 Onderzoek 11: Representativiteit

Hoe groot de totale populatie van interim-managers is valt niet vast te stellen. De
meest betrouwbare bron zou de databank van de Kamer van Koophandel kunnen
zijn. Het probleem bij deze databank is dat veel ingeschrevenen weliswaar interim-
management in hun bedrijfsdoelstellingen kunnen hebben staan, maar daarmee is
nog niet duidelijk welk gedeelte van hun tijdsinzet ook werkelijk aan interim-
management wordt besteed. Een tweede handicap bij deze databank is dat zij, die
interim-managementactiviteiten binnen een of andere vorm van loondienst uitoe-
fenen, niet zijn opgenomen. Ook het benaderen van bijvoorbeeld de twintig groot-
ste interim-managementbureaus is weinig opportuun. Interim-managers zitten
vaak in verschillende bureaunetwerken en het corrigeren daarvoor - aangenomen
dat bureaus de individuele namen zouden willen prijsgeven - is vrijwel ondoenlijk.
Als de omvang van de populatie niet bekend is, is de representativiteit daarvan
niet te achterhalen.

Is de steekproef dan weI representatief te noemen voor de participerende interim-
managementbureaus waaruit zij is getrokken? Ten eerste zijn de afzonderlijke
bureaugroepen aselect getrokken, waarbij dient te worden opgemerkt dat bij vier
van deze bureaus aan het hele of bijna het gehele netwerk het e-mail-bericht is
verzonden. Een tweede argument voor de representativiteit is af te leiden uit de
deelpopulatie die wordt gevormd door vrouwelijke respondenten en deze te ver-
gelijken met het percentage vrouwelijke leden van de ORM244. De percentages van
vrouwelijke respondenten (15%), vrouweliike leden van de ORM in de responden-

ten (13%) en vrouwelijke leden van de ORM (14%), komen vrijwel overeen. De
steekproef kan met andere woorden dus representatief worden geacht voor de
netwerken van de participerende bureaus maar daarmee niet vanzelfsprekend voor
de totale populatie van interim-managers in Nederland. Gezien het werkterrein
van de participerende bureaus in the high end van de markt voor interim-manage-
ment mag ook worden geconcludeerd dat de steekproef representatief is voor dit
gedeelte van de interim-managementmarkt.

7.4.4  Onderzoek 11: Beschrijvende analyse en interpretatie.

Inleiding
De verwerking en analyse van de data vond op meerdere niveaus plaats. Er is
afzonderlijk gekeken naar: mannen versus vrouwen, ORM-leden versus niet-ORM-
leden, geregistreerde interim-managers versus niet-geregistreerde interim-

144 De ORM wordt hierbil gezien als een verzameling interim-managers die geheel los van bureaus zich hebben georganiseerd tot
beroepsvereniging.
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managers, de mate van ervaring als interim-manager, of het primaire keuze in type
interim-manager van invloed is, tariefhoogte en omvang van bureaus. Verder is

nagegaan of er bijzondere groepen van respondenten zijn te identificeren en of

daaruit conclusies zijn af te leiden.

De analyse en bevindingen van Onderzoek 11 wordt hieronder besproken aan de
hand van zes invalshoeken. Voor de bijbehorende tabellen wordt verwezen naar de

bijlage XI.
Bij deze beschrijvende analyse is alleen naar verschillen gekeken indien deze ver-

schillen significant zijn; in de bijbehorende tabellen worden dan ook alleen de sig-

nificante data weergegeven.

De respondenten gegroepeerd
Allereerst is in de totale populatie nagegaan of buiten de hierboven genoemde

groepen nog andere relevante groepsindelingen van de respondenten aanwezig
zijn. Deze lijken in de steekproefpopulatie moeilijk te vinden. Ook analyse binnen

de genoemde groepen zelf, is weinig zinvol omdat er zodanig kleine fracties ont-

staan dat er geen conclusies uit mogen worden getrokken.

Begin jaren negentig waren vrouwelijke interim-managers nog een weinig voorko-

mend verschijnsel; nu zien we dat ze een behoorlijk deel van de totale groep van

interim-managers beginnen uit te maken. De 15% vrouwen van de steekproefpopu-

latie lijkt de realiteit goed weer te geven.245 Een kleine (telefonische) test onder de

participerende bureaus laat zien dat het gedeelte vrouwelijke interim-managers bij
deze bureaus wordt geschat tussen de 8 en 18%. Bovendien neemt aandeel van

vrouwelijke interim-managers nog steeds toe. Dat de vrouwen later dan de man-

nen zijn toegetreden wordt ook bevestigd door vergelijking van het aantal

ervaringsjaren binnen de seksegroepen. Terwijl in de steekproef de populatie vrou-
wen representatief is voor de participerende bureaus, behoort bijna 30% van de

vrouwen in de steekproef (billage XI, tabel 27) tot de groep relatief onervaren inte-

rim-managers (de mannen bijna 20%). De verschillen in de groep zeer ervaren inte-

rim-managers zijn daarbij nog groter.
De gemiddelde ervaring van vrouwen in de onderzochte populatie is 6 jaar en bij

de mannen 8 jaar (bijlage XI, tabel 28). Ongeveer eenzelfde verschil zien we bil

analyse van de gemiddelde leeftijd waarop de groepen het beroep binnenstappen
(mannen 44 jaar en vrouwen 42 jaar).

Hierbij mag opgemerkt worden dat motieven voor vrouwen om interim-manager

te worden of uit de beroepsgroep te stappen, anders zijn dan bij mannen. Hoewel

hiernaar door mij en anderen geen specifiek onderzoek is gedaan, is mij van een

vijftal vrouwelijke interim-managers bekend dat zij het beroep verlieten omdat ze

onvoldoende tevreden waren over de lange termijn effecten van hun opdrachten.

Ik constateerde dat al eerder in Onderzoek I. Al kan het zijn dat de oorzaak van die

ontevredenheid mogelijk meer ligt aan de context van de opdrachten dan aan de
betrokken interim-managers.

245 Hierbij dient weI te worden gerealiseerd dat het in dit onderzoek gaat om interim-managers die werkzaam zijn voor bureaus in-the

high-end of the market.
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Gezien het aantal leden van de beroepsvereniging (ultimo 2003 circa 300) lijkt het
gedeelte van de respondenten (bijna een kwart) dat opgeeft lid van de ORM te
zijn, in vergelijking met een schatting van de totale populatie van de participeren-
de bureaus, enigszins oververtegenwoordigd (bijlage XI, tabel 27). De mogelijke
oorzaak hiervoor kan worden verklaard uit een grotere mate van vested interest dan
de gemiddelde interim-manager. Het ORM-lid heeft er een behoorlijke contributie
voor over om zijn eigen professionalisering alsook die van de beroepsvereniging -
en in het verlengde daarvan: de beroepsgroep - te stimuleren. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat binnen de beroepsvereniging weI eens de discussie over de
baten en lasten van het lidmaatschap opsteekt. In termen van de levenscyclus

mogen de early adopters - zo mogen die eerste honderden leden weI worden
genoemd - van enig idealisme worden beticht. Zeker als wordt gedacht dat 66n
van de principes van de ORM is: halen en brengen.246 Daarmee wordt tevens een
relatief hoge participatiegraad bereikt.247
Het is de vraag of de groep respondenten die opgeeft in het register te zijn opge-
nomen, wei een aparte analysegroep mag vormen. Als gevolg van de recente
samenwerking tussen het interim-managementregister en de ORM zijn de leden
van de ORM automatisch opgenomen in het register. Alle ORM-leden (56) onder
de respondenten zijn daarmee tegelijkertijd respondenten die aangeven in het
register te zijn opgenomen. De fractie die overblijft als van het totaal van de
respondenten dat aangeeft geregistreerd te zijn (76), wordt verminderd met de
ORM-leden, namelijk 20 respondenten is te klein om aparte analyses mee uit te
voeren.

E6n mogelijk analyseniveau is de typering die respondenten zichzelf geven als het
gaat om het zichzelf plaatsen binnen dun dominant type interim-manager (bijlage

XI, tabel 29). Het resultaat van deze plaatsing in 66n dominante voorkeur toont dat
de respondenten zich voornamelijk veranderingsmanager voelen (70%) en in min-
dere mate crisismanager (9%), projectmanager (io%) of turn-aroundmanager (6%).
De kleinste groep respondenten voelt zich voornamelijk overbruggings- of vervan-
gingsmanager (4%). Als we er globaal van uitgaan dat de eerste vier types allemaal
een grote veranderkundige component in hun type besloten hebben, mogen we
constateren dat bijna 96% van de steekproefpopulatie opdrachten uitvoert waarin
veranderen een belangrijke rol speelt. En dat er slechts een fractie op de winkel

past. De globale verdeling tussen de groep veranderaars (96%) en de groep vervan-

gers (4%) kan echter geen basis zijn voor nadere analyses. We zagen dergelijke
resultaten min of meer al eerder in het hoofdstuk 2 aangehaald onderzoek.248 Om
toch de mogelijke invloed van het primaire managerstype na te gaan, zijn in de
analyse twee separate groepen meegenomen. Enerzijds zijn dat de pure verande-
raars (ca. 70%) en anderzijds de samenbundeling van de overige types (ca. 30%).

246 Dat wil zeggen dat ORM-leden niet uitsluitend een afwachtende (consumerende) houding innemen maar ook dat van hen ver-
wacht wordt dat zil actief bijdragen aan de activiteiten van de vereniging.

247 Zo meldt de voorzitter van de ORM in een brief in maart 2004 o.a. dat 20% van de leden actief bijdraagt aan de groei en bloei van
de vereniging. En kennen rituelen als algemene ledenvergaderingen een zeer hoge opkomst.

248 Hierbij wordt verwezen naar hoofdstuk 2.3. en de conclusies die werden getrokken uit de tabel 2.1.
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Interessant is het om te bekijken in hoeverre de dominante typekeuze van respon-

denten overeenkomt met de verdeling van hun tijdsbesteding tijdens opdrachten.
Hiertoe is hun gemiddelde besteding aan het soort probleem waarvoor zij zijn aan-
gesteld, gerelateerd aan hun keuzes voor het dominante type (bijlage 10, tabel 29).
De dominante keuze voor 66n type blijkt consistent met de tijdbesteding aan acti-
viteiten die bij dat type hoort. Tegelijkertijd valt te constateren dat - wat verwacht
kon worden - de keuze voor 66n bepaald type, niet inhoudt dat ook 100% van de
tijd aan van dat type af te leiden werkzaamheden worden besteed.

Het aantal ervaringsjaren als interim-manager loopt in de steekproef uiteen van nul
tot 25 jaar. Het gemiddelde over de hele populatie is 7,5 jaar. (bijlage XI, tabel 28)
Een onderscheid maken tussen verschillende klassen van ervaring is altijd arbitrair.
De drie gekozen ervaringsklassen (relatief onervaren: nul t/m drie jaar, relatief erva-

ren: vier t/m tien jaar en zeer ervaren: elf t/m 25 jaar) zijn bepaald door de omvang
van de deelpopulaties (resp. 21%, 56% en 23%)· Deze geven voldoende onderscheid
tussen de laagste en hoogste klasse en laat onverlet of een interim-manager met
drie jaar ervaring weI relatief onervaren kan worden genoemd of een interim-

manager met negen jaar ervaring niet als zeer ervaren moet worden betiteld.
We houden daarmee een zestal groepen over, te weten: geslacht, ORM-lid of geen

ORM-lid, de ervaringscategoriein, het primaire type manager, de omvang en ten-
slotte de tariefhoogte van bureaus die respondenten als afzender opgaven. Dit zijn

de analyseniveaus die in samenhang met de hele steekproefpopulatie, in de analy-
se van Onderzoek 11 de kern zullen vormen.

Tevredenheid: bevindingen en interpretatie
De interim-managers in dit onderzoek zijn (zeer) tevreden over hun resultaten.249

Bij de vraag naar of de respondenten zichzelf goede interim-managers vinden, of
ze zelf tevreden zijn over hun opdrachtresultaten, of hun opdrachtgevers tevreden

zijn over hun (vooraf vastgelegde) opdrachtresultaten en of de bureaus tevreden

zijn over hun resultaten, klinkt in de antwoorden grote tevredenheid (billage XI,
tabel 30). Kijken we naar de afzonderlijke analyseniveaus dan is alleen de uitkomst
van vraag 46, tevredenheid over het eigen functioneren in relatie tot de ervaringsklas-

sen, statistisch significant. De conclusie is dat naarmate men meer ervaringsjaren
heeft, men meer tevreden is over het eigen functioneren. Tevredenheid vertoont

geen verdere significante samenhang met andere respondentkenmerken.

Perceptie van professionalisering: bevindingen en interpretatie
Voordat interim-managers bewust hun professionalisering ter hand nemen is het

van belang dat zij van die professionalisering een beeld hebben. Je kunt niet naar

iets streven als je je van het doel waarnaar je streeft geen beeld kunt vormen.

Aspecten die bij hun beeldvorming over professionalisering een rol kunnen spelen

zijn bijvoorbeeld: is het een voortdurend proces of kent professionalisering een

begin en een eind zoals een lidmaatschap van de beroepsgroep of certificering.

249 Zie hiervoor: bijlage X, de vragen 46 t/m 49 of bijlage XI, tabel 30.
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Andere aspecten die men kon aangeven waren: richt professionalisering zich op de

beroepsgroep als collectief of zijn het juist individueel gerichte acties, en gaat het
bij leren in het kader van professionalisering om formeel en gestructureerd of
reflectief leren. Aan de hand van tien, als stelling geformuleerde vragen zijn de
percepties van professionaliseringsaspecten onderzocht.250

Bekijken we de uitkomsten van alle respondenten samen, dan valt op dat de ver-
schillende aspecten nogal verschillend worden gewaardeerd25, (bijlage XI, tabel 31).
We zullen de verschillende uitkomsten aan de hand van vier invalshoeken analyse-
ren, te weten:
- collectieve aspecten: 252

Een label als registratie of certificering vindt men onbelangrijk en een dergelijk
label vindt men als professioneel keurmerk absoluut niet relevant. ORM-leden
vinden een keurmerk iets belangrijker dan niet-ORM-leden. Of professionalise-
ring eindigt met het verkrijgen van een label wordt door veranderaars sterker
afgewezen dan door de overige types, en naarmate men meer ervaring heeft
wijst men ook eindigheid door registratie minder sterk af;

-  richt het professionaliseringsproces zich op het individu of de groep: 253
Er is een herkenbare overtuiging dat professionalisering zich richt op het indivi-
du en niet op de beroepsgroep. Veranderaars vinden dat sterker dan de overige
types en respondenten van grote bureaus vinden dat iets belangrijker dan

respondenten van de kleine bureaus;
-  de eindigheid van het proces van professionalisering: 254

Vrijwel iedereen heeft de sterke overtuiging dat professionalisering een proces
is zonder een te markeren eind;

-  en waar bestaat het professionaliseringsproces dan uit: 255
Professionaliseren is leren en reflecterend leren en van volleerd zijn is nooit
sprake. Binnen de analysegroepen zijn daarbil geen relevante verschillen te con-
stateren.

Samenvattend: interim-managers hebben het bij professionaliseren overwegend
over zichzelf. Bij de aspecten van collectieve professionalisering, dat wil zeggen
het emancipatieproces dat een nieuwe beroepsgroep doormaakt, staan ze niet stil.
Ze lijken de collectieve aspecten dan ook niet zo te onderkennen en stellen hun
eigen ontwikkeling voorop. Mogelijk dat ze, in hun onderbewustzijn, de collectieve
aspecten hebben gedelegeerd aan hun beroepsorganisatie. WeI vinden ze dat indi-
viduele professionalisering een continu proces van reflectief leren is en gericht is
op de individuele kwaliteit.

25  Zie hiervoor: bijlage X, de vragen 1 Vm 10 of bijlage XI, tabel 31.
25  Per stelling kon men antwoorden op een vi fpunts-schaal: 1 is geheel oneens en 5 is geheel eens.
252 Zie hiervoor bijlage X, de vragen 1,2,6 en 7 of bijlage XI, tabel 31.
253 Zie hiervoor: bijlage X, de vragen 9 en 10 of bijlage XI, tabel 31.
25  Zie hiervoor: bijlage X, de vragen 5,6,7 en 8 of bi lage XI, tabel 31.
255 Zie hiervoor: bijlage X, de vragen 3,4 en 5 of bijlage XI, tabel 31.
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Opvattingen over de eigen professionalisering: bevindingen en interpretatie
Binnen de theorie van de collectieve professionalisering spelen de gedragsregels
die de beroepsgroep zelf heeft opgesteld een belangrijke rol en in het verlengde
van de gedragsregels het tuchtrecht. Bil de klassieke beroepsgroepen ziln deze

regels een belangrijke legitimering voor de autonomie die aan een beroepsgroep
maatschappelijk wordt verleend. Behalve de maatschappelijke context zit er in veel
van deze regels ook een kwaliteitsborgend aspect. Gedrag en tucht zijn momen-
teel verwarrend voor de gemiddelde interim-manager. De RIM heeft regels en
RIM-bureaus dienen gecertificeerd te zijn (ook regels). RIM-bureaus zijn als
bureaus weer onderworpen aan tuchtregels. De ORM heeft gedragsregels en een
eigen tuchtrecht. De stichting die het register beheert heeft regels. En dan zijn

RIM, ORM en de stichting ook nog bezig om voor de individuele interim-manager
hun gedragsregels en tuchtrecht in elkaar te laten vloeien. Weet de interim-mana-
ger binnen deze kluwen van regels nog wei waar hij zich aan heeft te houden? 256

De mate waarin de respondenten de RIM-regels kennen is niet groot en ten
opzichte van het dagelijks volgen van die regels is men bijna indifferent (billage Vil,
tabel 32). ORM-leden kennen en volgen de regels beter dan niet-leden. Hetzelfde

geldt voor veranderaars ten opzichte van de overige types. Met de kennis en het vol-

gen van de ORM-regels is het nog matiger gesteld. Dat er hier een groot verschil is
tussen de leden en niet-leden is niet opmerkelijk. De leden zeggen de regels goed
te kennen en te volgen. Respondenten van kleine bureaus kennen de RIM- en

ORM-regels beter dan de respondenten van grotere bureaus. En naarmate men
meer ervaring heeft, kent men de ORM- en RIM-regels beter. Dit wil nog niet zeg-
gen dat men deze ook volgt!
Hoe zit het dan met het tuchtrecht van de beroepsgroep? Dit leeft nog minder dan

de regels van RIM of ORM. Niet verwonderlijk dat dit tuchtrecht door de ORM-
leden weI volledig aanvaard wordt. De gemiddelde score van de niet-leden laat
echter een dieptepunt zien.
Samenvattend is er een gebrek aan kennis over gedragsregels en lijkt er weinig
motivatie te bestaan om die regels na te leven. Weten alle interim-managers die
werkzaam zijn via RIM-bureaus dat zij onder het gezamenlijke tuchtrecht (van RIM
en ORM) vallen? Het lijkt van niet. Dat roept de vraag op of die bureaus weten dat

hun interim-managers die regels niet kennen of naleven? ORM-leden zijn op deze
onwetendheid of onkunde, een positieve uitzondering.

Eerder stelde ik vast dat respondenten individuele professionalisering een continu

proces van reflectief leren vinden. Waarvan of van wie leren ze dan? 257 Men vindt
dat men vooral leert uit opdrachtsituaties (mannen iets sterker dan vrouwen) en
vindt vervolgens dat collega's geen belangrijk hulpmiddel bij teren zijn (bij kleine
bureaus leert men iets makkelijker van collega's dan bij grote bureaus). De rol van
de schaduwmanager wordt in het leerproces bijna helemaal afgewezen (bijlage XI,
tabel 32).

256 Zie hiervoor: bijlage X, de vragen 14 tot en met 18 of bi lage XI, tabel 32.
257 Zie hiervoor: bijlage X, de vragen 11,12, en 22 of bijlage XI, tabel 32.
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Wordt er dan weI voldoende aandacht aan professionalisering gegeven? 258
Allereerst bevestigen respondenten dat interim-managers nooit te ervaren zijn om
te leren en dat het initiatief om te professionaliseren bij de interim-manager zelf
ligt (ORM-leden en respondenten van kleine bureaus vinden dat sterker). Bij de
vraag of interim-managers zelf onvoldoende aandacht aan hun professionalisering
besteden, ligt hun mening tussen indifferent en eens. Ze kijken dus kritisch naar
zichzelf en vinden dat ze meer zouden moeten doen. Ook vindt men dat de aan-
dacht van bureaus en de ORM duidelijk tekortschiet. Dat ORM-leden over de aan-
dacht voor professionaliseren bij de ORM positiever zijn, is niet verwonderlijk.
Echt uitgesproken positief zijn ze echter niet (bijlage XI, tabel 32).
Samenvattend mag worden geconcludeerd dat de respondenten kritisch naar zich-
zelf kijken. Het professionaliseringsinitiatief ligt bij henzelf, terwijl ze er zelf onvol-
doende aandacht aan geven en ertoch meer aandacht van de bureaus of de ORM
wordt verwacht. Interim-managers geven aan te willen leren, maar kunnen die
wens tot leren niet voldoende vervullen via hun collega's of schaduw-manager. Het
schaduwmanagement, zoals dat tot op heden wordt toegepast, lijkt daarmee van
de laatste bestaansreden te zijn ontdaan. Alleen opdrachten geven positieve leer-
impulsen en leerervaringen, maar intercollegiale reflectie lijkt daarbij slechts een
kleine rol te spelen.
Het collectieve aspect van de gedragsregels en tuchtrecht is mogelijk op het ver-
keerde tijdstip onderzocht. Er is duidelijk sprake van een overgangsfase waarin de
samenwerking tussen de organisaties nog haar beslag moet krijgen. Vervolgens kan
het uiteindelijke resultaat door bureaus, RIM en ORM naar hun netwerken worden
gecommuniceerd.

Het individuele en collectieve belang: bevindingen en interpretatie
De veronderstelling dat een beroepsgroep belang heeft bij haar professionalisering
is min of meer vanzelfsprekend. Om dat belang te bestuderen zijn de professiona-
liseringsaspecten uitgesplitst naar het collectieve- en individuele belang. Eerder
leidde ik af dat de respondenten zelf het onderscheid tussen collectieve en indivi-
duele professionalisering niet maken; de indeling is dus van mijn hand.
-  het collectieve belang: 259

In de eerste jaren na de oprichting van de RIM, benadrukten bestuursleden in
meerdere interviews dat door het bestaan van de RIM de echte interim-manager
van de beunhaas zou zijn te onderscheiden. Nu, een kleine twintig jaar later,
keert de discussie over de goede en de minder goede interim-manager met
regelmaat terug. Zou collectieve professionalisering van het beroep aan dergelij-
ke discussies een einde maken? De respondenten zijn daarvan overtuigd (billage
XI, tabe| 33)· En ORM-leden, veranderaars en respondenten van kleine bureaus
lijken daarvan meer overtuigd. Ook is vrijwel iedereen ervan overtuigd dat pro-
fessionalisering ertoe zal leiden dat het beroep serieuzer zal worden genomen,
dat er een professionele erkenning zal komen, en dat het zal leiden tot kwali-

258 Zie hiervoor: bijlage X, de vragen 13,19, 20, 21 en 23 of bijlage XI, tabel 32.
259 Zie hiervoor: bijlage X, de vragen 39,40,42 en 43 of bijlage XI, tabe| 33·
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Stellingen

1.    Kerntaak van interim-managers is anderen te laten samenwerken (nieuwe) organisatie-
doelen te bereiken.

2.  De verantwoording voor een interim-managementopdracht mag niet alleen worden toe-

geschreven aan de interim-manager; de opdrachtgever en het intermediaire bureau zijn

medeverantwoordelijk voor het opdrachtresultaat.

3.   Beoordeling van het resultaat van een interim-managementopdracht moet op meer
berusten dan de (mogelijke) tevredenheid van de opdrachtgever.

4.   Tevredenheid van opdrachtgevers of intermediaire bureaus is niet gelijk aan kwaliteit;
kwaliteit is het beklijven van gerealiseerde (positieve) veranderingen.

5.   Opdrachtgevers zijn altijd part-of-the-problem.

6.   Als heterogeniteit de norm is, moet van interim-managers worden verlangd dat zij hun

handelingsrepertoire beter expliciteren; het vormt de basis voor het ervaringsleren.

7.   Interim-management kent een paradox van keuzevrijheid: een ruimere keuze in professio-
naliseringsactiviteiten leidt tot minder professionaliseringsresultaten.

8.   Interim-management zal altijd een beroep blijven en nooit een vakworden.

9. Het kunstjeis de mythe van het interim-management.

10. Lange reizen tijdens het schrijven van een proefschrift leidt tot dwaalwegen.

11.  Bestudering van het industrieel erfgoed leert ons de toekomst begrijpen.

12. Scheepsliften verheffen.

Stellingen behorend bij het proefschrift Interim-management en Professionalisering; een beroepsgroep

op zoek naar kwaliteitdoor Willem Boon



teitsverbetering bij de uitvoering van opdrachten. Over de vraag of het ook zal
leiden tot erkende opleidingen, is men duidelijk minder verwachtingsvol, bijna
indifferent zelfs;

-  het individuele belang: 260

De uitkomsten met betrekking tot de aspecten die het individuele belang bepa-
len zijn minder overtuigend dan die voor de collectieve aspecten. Zo denkt men
gematigd positief over de mogelijkheid om als individuele professional te wor-
den erkend en zijn mannen daarvan meer overtuigd dan vrouwen (bijlage XI,
tabe| 33)· WeI is men overtuigd dat professionalisering zal leiden tot een betere
individuele marktpositie (bij kleine bureaus is men daarvan meer overtuigd).
Overigens is die overtuiging weer minder sterk bij het argument dat een verbe-
terde marktpositie zou leiden tot een hoger honorarium.
Men ziet het collectieve belang, in vergelijking met het individuele, als groter.
Dit is deels in tegenspraak met de conclusies van het voorgaande (zie: Perceptie
van professionalisering: bevindingen en interpretatie). Overigens zijn de ver-
schillen in percepties klein.

Wat doen de respondenten zelf: bevindingen en interpretatie
In Onderzoek I constateerde ik dat de antwoorden op de vragen over activiteiten
die interim-managers in het kader van hun professionalisering uitvoeren, moeilijk
lijken te kwantificeren. Dit blijkt in dit Onderzoek 11 ook het geval te zijn. De

gevolgde methodiek is dat respondenten aan de hand van stellingen rond een
bepaalde activiteit eerst een ja/nee(nvt)-oordeel konden geven. Indien ja, volgde
de vraag naar de gepercipieerde effectiviteit van die activiteit. Afsluitend is naar
kwantificering van de tijdsbesteding gevraagd. In de verwerking zijn de activiteiten
gegroepeerd in drie hoofdcategorieen: bijeenkomsten, collegiale contacten en eva-
luaties. De activiteiten binnen deze groepen sluiten elkaar waarschijnlijk uit, zodat
er binnen de kwantificering geen sprake zal zijn van overlapping. Twee activiteiten
zijn apart bekeken. Het gaat daarbij om het toepassen van reflectietechnieken en de
mate van zelfstudie. Bij het eerst genoemde bestaat er kans op overlapping met
eerder geregistreerde activiteiten. De uitkomsten betreffende zelfstudie laten een
zeer hoge tijdsbesteding zien. Ik wilt dat aan een mogelijk onheldere vraagstelling.

Tabel 7.5 Tijdsbesteding professionaliseringsactiviteiten in dagen per jaar

activiteiten (gegroepeerd) gem. totaal

bijeenkomsten                8,2
collegiale contacten 5,0

evaluaties                        3,0
reflectie                             1,6
zelfstudie                         9,8
totaal 27,6 zie ook: bijlage XI, tabel 35a

260 Zie hiervoor: bijlage X, de vragen 38,41,44 en 45 of bijlage XI, tabe| 33·
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De analyse volgt primair de eerder aangegeven hoofdcategorieen van activiteiten
en vervolgens daarbinnen secundair de invalshoeken: wat is de beleefde effectiviteit
(bijlage XI, tabellen 34 a en b) en hoeveel tijd besteden ze eraan (tabe| 7.5 en bijlage

XI, tabellen 35a en b). Misschien ten overvloede wordt hier nogmaals benadrukt
dat als er verschillen binnen de analyseniveaus of -groepen worden aangehaald, het
gaat alleen om statistisch significante verschillen. En alleen deze significante ver-
schillen zijn in de tabellen opgenomen, de andere waarden zijn weggelaten.
-  bijeenkomsten: 261

Bezoek aan de verschillende soorten bileenkomsten is matig te noemen wat ook
overeenkomt met de gepercipieerde effectiviteit. ORM-leden komen minder bij
bureaubijeenkomsten maar komen twintig keer zoveel bij ORM bijeenkomsten
als niet-leden. Qua effectiviteit scoren de bureaubijeenkomsten mager. Mannen
vinden seminars en cursussen effectiever dan vrouwen. En bij de bijeenkomsten
van de ORM beleven vrouwelijke deelnemers een 50% hogere effectiviteit dan

de mannelijke. Een klein verschil zien we ook bij de veranderaars ten opzichte
van de overige types. Gemiddeld besteedt men 8,2 dagen per jaar aan alle bijeen-
komsten samen. ORM-leden 50% meer dan niet-leden en hetzelfde geldt voor
de veranderaars ten opzichte van de overige types;

- collegiale contacten: 262
De overgrote meerderheid maakt gebruik van collega's, intervisie of zelf gekozen
sparringpartners. Ongeveer de helft heeft contacten met een schaduwmanager
en minder dan 30% met een supervisor. De effectiviteit van al deze collegiale
contacten varieert tussen matig en gematigd positief. Respondenten van bureaus
met een gemiddeld laag tarief besteden aan collegiale contacten 50% meer tijd
dan hun collega's van bureaus met de hogere tarieven. Binnen de verschillende
soorten contacten en tussen de andere analysegroepen zijn geen relevante ver-
schillen af te leiden. Gemiddeld besteedt men aan deze verschillende contacten
vijf dagen per jaar;263

- evaluaties: 264
Als we kilken naar het aantal respondenten die deze vragen hebben beantwoord,
dan wordt er druk gedvalueerd. Het gedeelte dat een eindevaluatie met

opdrachtgevers heeft, benadert zelfs de 100%. Men vindt tussentijdse evaluaties
een lage effectiviteit hebben. De effectiviteit van de eindevaluaties met

opdrachtgevers of bureau en schaduwmanager worden door iedereen positief
beoordeeld. Gemiddeld besteedt men aan opdrachtgerelateerde contacten met

de schaduwmanager en alle evaluaties samen, drie dagen per jaar;
-  reflectie: 265

Driekwart van de respondenten geeft aan reflectietechnieken voor de eigen ont-

261 Zie hiervoor: bijlage X, de vragen 24,25 en 27 of bijlage XI, tabellen 35a en b.
262 Zie hiervoor: bijlage X, de vragen 28 t/m 31 en 33 of bijlage XI, tabellen 35a en b.
263 V00rdat dit gemiddelde is berekend heeft een correctie van de uitgangsdata plaatsgevonden; 66n respondent had bij de vragen 33

en 37 een aantal van 200 dagen, d.w.z. een volledig arbeidslaar, opgegeven. Omdat niet duidelijk is of hier sprake is van een type-
fout of dat de vraag is geYnterpreteerd als: aantal dagen waargp..., zijn deze twee waamemingen buiten de berekening gehouden.

264 Zie hiervoor: bijlage X, de vragen 32,34 t/m 36 of bijlage XI, tabellen 353 en b.
265 Zie: bi lage X, vraag 37 of bijlage XI, tabellen 35a en b.
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wikkeling te gebruiken. Het effect van die technieken wordt als positief beleefd
en gemiddeld besteedt men er 1,6 dagen266 per jaar aan;

-  zelfstudie: 267

Bijna iedereen maakt gebruik van zelfstudie voor de beroepsontwikkeling. Signi-
ficante verschillen zijn niet vast te stellen en men beoordeelt de effectiviteit van
activiteiten in het kader van zelfstudie als positief. Bil ORM-leden is dat nog
positiever en bij veranderaars juist minder positief. Gemiddeld besteedt men er
bijna tien dagen per jaar aan.268

Wat vertellen deze uitkomsten ons? Per activiteit zitten er grote verschillen in het
aantal respondenten dat deze activiteit toepast. Bovendien toont de mate van
tijdsbesteding soms een erg grote spreiding. Dit maakt het kwantificeren van de
tijdsbesteding per activiteit niet moeilijker maar brengt wei met zich mee dat de
uitkomsten arbitrair kunnen worden beleefd. Van alle instrumenten wordt, in wis-
selende aantallen, gebruikt gemaakt. Echter van geen van de instrumenten wordt
de effectiviteit als zeer positief beleefd. Vrijwel alle instrumenten worden matig
tot gematigd positief beoordeeld. Als we kijken of er verschillen optreden binnen

de analysegroepen dan lijkt het dat vrouwen van deze instrumenten meer gebruik
maken. Vrouwen beleven de effectiviteit van ORM-bijeenkomsten hoger dan man-
nen (billage XI, tabellen 34a en b), en mannen beleven een hogere effectiviteit bij

(betaalde) seminars en cursussen.
Kijken we naar de tijdsbestedingen per groep van activiteiten, dan is het arbitrair
daarover uitspraken te doen. Toch valt het op dat aan het bezoeken van bijeenkom-

sten meer tijd wordt besteed dan aan collegiale contacten en evaluaties samen. Het
met de mond belijden dat reflectief leren de kern vormt van de (individuele) pro-
fessionalisering, blijkt in de praktilk dus weerbarstig. Dit wordt nog bevestigd door
de geringe tijd die aan reflectieve technieken wordt besteed, namelijk 1,6 dagen

per jaar. Kijken we naar de totale tijd besteed aan alle activiteiten dan is dit bij de
ORM-leden en de respondenten van lage-tarieven-bureaus circa 50 % hoger dan

respectievelijk de niet-leden of degenen van de dure bureaus. Het eerste is te dui-
den: ORM-leden hebben een groter aanbod aan activiteiten.
Het totaal van de tijdsbesteding aan professionaliseringsactiviteiten is gemiddeld

bijna 28 dagen per jaar. Een vergelijking met de (verplichte) uren van advocaten,
accountants en huisartsen (zie het vorige hoofdstuk) is echter niet goed mogelijk.
Ten eerste gaat het bij deze aangehaalde beroepsgroepen om (verplichte) activitei-
ten buiten hun dagelilkse werkzaamheden en gaat het bij de respondenten om
activiteiten die ook tijdens hun dagelijkse werkzaamheden kunnen plaatsvinden.
Ten tweede gaat het bij de aangehaalde beroepsgroepen om geaccrediteerde acti-
viteiten en is het onbekend wat dn hoeveel zij daarbuiten aan andere professionali-
seringsactiviteiten besteden. Toch mag de tildsbesteding door de interim-
managers aan professionaliseringsactiviteiten van bijna 28 dagen per jaar als hoog

266 Zie ook: voetnoot nr. 265.
267 Zie: bijlage X, vraag 26 of bijlage XI, tabellen 353 en b.
26884 beantwoording van deze vraag hebben 19 respondenten een aantal van meer dan 25 dagen per jaar opgegeven. Er ontstaat

daardoor mogelijk een onrealistisch beeld, wat ook in de standaard deviatie is terug te vinden.
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worden gekenmerkt. Het houdt in dat bijna 15% van een volledig arbeidsjaar aan

individuele professionalisering zou worden besteed. Dat is nog opmerkelijker als
men bedenkt dat de gepercipieerde effectiviteit van alle activiteiten zo matig is.
Zou de veelheid en versnippering in de activiteiten daarvan de oorzaken vormen?

Het eigen functioneren en de relatie met professionaliseren: bevindingen en
interpretatie
Zien we de kwaliteitsverbetering van de opdrachtresultaten als het leidende
thema voor individuele professionalisering, dan is het interessant om na te gaan
waardoor volgens de respondenten het opdrachtresultaat - of anders gezegd de
kwaliteit van de output - wordt bepaald. Hiertoe worden in de analyse twee ver-
schillende groepen van factoren bezien, te weten hoe men denkt over de eigen
persoonlijke bagage en hoe men de eigen professionaliteit schat (bijlage XI, tabel 36).
Bij de persoonlijke bagage wordt gerefereerd aan bilvoorbeeld de eigen kennis,
kunde, competenties, ervaring als manager of interim-manager. Ook factoren als

stijl van leidinggeven en flexibiliteit of attitude spelen daarbij een rol. De inschat-
ting van de mate van eigen professionaliteit vindt plaats aan de hand van of men
zichzelf professioneel vindt of dat die professionaliteit is af te leiden van de

opdrachtresultaten, kennis, kunde of competenties, ervaring, managementstijl of
de attitude tot blijvend leren.
- persoonlijke bagage en opdrachtresultaat:269

Ervaring wordt gezien als een belangrijke factor voor goede opdrachtresultaten.
Dat interimmanagers (ingedeeld in de drie ervaringsklassen) hun interim-

managementervaring belangrijker vinden naarmate ze langer in het beroep actief

zijn, is niet bijzonder. Wat opvalt, is het gepercipieerde positieve belang van de
managementervaring voordat ze tot de beroepsgroep toetraden. Zo vinden

ORM-leden, veranderaars, respondenten van de grotere bureaus en de hogere
ervaringsklassen, dat deze managementervaring minder belangrijk is. Bagage als
kennis, kunde of de managementstill, vindt men slechts in geringe mate belang-
rijk. De managementstijl wordt minder belangrijk gevonden naarmate men meer
interim-management ervaring heeft. De eigen competenties, flexibiliteit en atti-
tude vindt men belangrijker en veranderaars vinden dat nog sterker;

-  de eigen professionaliteit: 270
ledereen is tevreden over de eigen professionaliteit en verschillen binnen de

analysegroepen zijn niet significant. Men vindt dat de eigen professionaliteit
vooral is af te leiden uit de opdrachtresultaten (hoe meer ervaring, hoe meer
men dat vindt) of uit de eigen competenties (waarbij veranderaars daarvan meer

overtuigd zijn). In iets mindere mate valt de eigen professionaliteit af te leiden
uit de kennis en kunde, de eigen ervaring of de eigen managementstijl. Respon-
denten van de bureaus met een hoger tarief vinden de managementstijl belang-
rijker. Maar het allerbelangrijkst voor de perceptie van de eigen professionaliteit
is de bereidheid om te blijven leren of ontwikkelen.

269 Zie hiervoor: bijlage X, de vragen 50 t/m 55 of bijlage XI, tabel 36.
270 Zie hiervoor: bijlage X, de vragen 56 t/m 62 of bijlage XI, tabel 36
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Alle genoemde factoren bij de persoonlijke bagage worden op het eigen functione-
ren van invloed geacht. Echter geen van deze factoren steekt er bovenuit behalve dat

men zichzelf in hoge mate professioneel vindt en dat deze professionaliteit sterk
wordt beYnvloed door de mate waarin men wil blijven leren of ontwikkelen.

7.4.5 Samenvatting beschrijvende analyse

Vatten we de resultaten van de beschrijvende analyse van Onderzoek 11 samen, dan
mag worden afgeleid dat de interim-managers nogal tevreden zijn over hun
opdrachtresultaten en ze zijn merendeels overtuigd dat deze tevredenheid ook door

opdrachtgevers en interim-managementbureaus gedeeld wordt. Tegelijkertijd zijn
interim-managers nogal kritisch als ze naar hun eigen professionalisering kijken. Ze
vinden overduidelijk dat het initiatief daartoe bij henzelf ligt en dat professionalise-
ring een continu proces van leren is. Bureaus en beroepsvereniging zouden meer
moeten bijdragen aan de professionalisering maar tegelijkertijd vinden ze dat de pro-
fessionaliseringsactiviteiten van de bureaus en beroepsvereniging weinig effectief
zijn. Ze leren niet veel van bureaus, hun schaduwmanagers of collega's; ze leren
vooral van opdrachten. Maar er wordt, volgens eigen zeggen, door de interim-

managers te weinig aandacht aan de eigen professionalisering gegeven. Zouden we
echter alle inspanningen van alle professionaliseringsactiviteiten optellen, dan zou
een interim-manager gemiddeld bijna 28 dagen per jaar aan deze activiteiten beste-
den. Als we deze 28 dagen mogen vergelijken met de verplichte inspanningen van de

advocaat, huisarts of accountant, dan lijkt de interim-manager juist veel tijd aan zijn

eigen professionele ontwikkeling te besteden. Hierbij wordt opgemerkt dat een
gedeelte van de tijdsbesteding plaatsvindt tijdens de opdrachtuitvoering. Vergelijken
we dat met de uren van de andere beroepsgroepen dan vallen hun verplichte profes-
sionaliseringsuren meer en deels buiten de werkuren.
Interim-managers hebben moeite met het herkennen van het onderscheid tussen
collectieve en individuele professionalisering. Collectieve professionalisering wordt
meer gezien als het verschil tussen de 6chte interim-manager en de beunhaas dan

maatschappelijke legitimering of te verkrijgen autonomie. Collectieve professionali-
sering leeft niet onder de beroepsgroep; gedragsregels of tuchtrecht zijn dan ook in
hoge mate onbekend, laat staan dat de beroepsregels bewust worden nageleefd. Het
is daarom opmerkelijk dat het collectieve belang van professionalisering groter
wordt gezien dan het individuele belang. Dat professionalisering in brede zin als doel
heeft de kwaliteit van het opdrachtresultaat te verbeteren, staat niet ter discussie.

7.4.6  Onderzoek 11: Correlatie- en regressieanalyses

7.4.6.1   Inleiding en methodologie
Om naar mogelijke samenhang in de uitkomsten van het veldonderzoek te kijken
zijn een aantal statistische bewerkingen uitgevoerd.271 Allereerst is met behulp van

27' Voor de statistische bewerkingen is gebruik gemaakt van het softwareprogramma SPSS 11.5 (Statistical Package for the Social
Sciences) en zijn de volgende auteurs geraadpleegd: Field (2000), Huizingh (2002), Slotboom (1987) en Tabachnik & Fidell (2000).
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de methodes van Principal Component Analysis (PCA) en vervolgens Reliability
Analysis (dit is de betrouwbaarheidsanalyse van de variabelen bij PCA) bekeken in
hoeverre het aantal variabelen is te reduceren door geaggregeerde schalen die

daarna bij de correlatie- en regressieanalyse gebruikt worden. Door deze vermin-

dering van het aantal variabelen wordt bij de regressieanalyse een mogelijk optre-
den van collineariteit vermeden. Bij de uitkomsten van de Relialibity Analysis zijn
de subsets beoordeeld op een mogelijke waarde van: a 2 0,6. De uitkomsten van
PCA en RA zijn weergegeven in tabel 7.6 Statistische kenmerken variabelen en slui-
ten aan op de vragen van de web-enqu&te. Vervolgens is gekeken naar de Pearson-
correlatie tussen de eerder gevonden (geaggregeerde) variabelen. In de tabellen

7.7 en 7.8, respectievelijk Bivariate- en Particle Correlatiecoffficiintenmatrix zijn de
gevonden correlatie-coefficienten die significant (p 6 0,05), zijn vet weergege-
ven.272 De reden dat beide berekeningen ziln uitgevoerd ligt in de vraag welke
invloed er is van de andere variabelen op de onderzochte combinaties. Tegelijker-
tijd is vastgesteld of de verschillen in de twee berekeningen (bivariaat en partieel)

groot zijn. Dat laatste blijkt niet het geval.
Als laatste is een aantal multivariate regressieanalyses uitgevoerd. Bij de gehan-
teerde lineaire regressiemethode (enter-methode) zijn de ontbrekende waarden

vervangen door de gemiddelden (dit kan omdat het aantal ontbrekende waarden
relatief zeer gering is) en zijn de berekeningen uitgevoerd door de onafhankelijke
variabelen 66n voor 66n in de berekening toe te voegen.
De regressieanalyses zijn in cascadevorm uitgevoerd. In de eerste analyse (Stap 1)
is berekend wat het lineaire verband is tussen zeven onafhankelijke variabelen en
66n afhankelijke variabele. In stap twee vormen de vorige zeven onafhankelijke

variabelen plus de laatste afhankelijke variabele samen de volgende acht onafhan-

kelijke variabelen. Dit proces zet zich stapsgewijs zes maal door totdat er sprake is
van het lineaire verband tussen twaalf onafhankelijke variabelen en de laatste
afhankelijke variabele, te weten tevredenheid over het eigen functioneren. Waarom
deze bewerkelijke analyse? Het lineaire verband tussen alle onafhankelijke variabe-
len en de mate van tevredenheid had ook direct kunnen worden berekend. Het
belang ervan is om te zien hoe de diverse combinaties van onafhankelijke variabe-
len invloed hebben op verschillende - tijdelijk als afhankelijk getypeerd - andere
variabelen. De resultaten van de zes regressieanalyses zijn weergegeven in het ana-
lyseschema 7·10 en resultatentabel 7.11.

7.4.6.2   Resultaten van de correlatie en interpretatie
De correlatie tussen twee variabelen geeft de positieve dan weI negatieve samen-

hang tussen de twee variabelen aan. Anders gezegd: een positieve samenhang tus-
sen twee variabelen geeft aan dat als de ene variabele toeneemt, de andere varia-
bele volgens een vaste verhouding zal toenemen, dan wei als de ene variabele

afneemt, de andere variabele volgens een vaste verhouding zal afnemen. Een nega-
tieve correlatie geeft aan dat als de ene variabele toeneemt, de andere variabele

272 Bivariate correlatie geeft het lineaire verband tussen twee variabelen weer ongeacht de invloed van andere variabelen. Parti6le cor-
relatie geeft echter het verband tussen twee variabelen weer, maar dan gecorrigeerd voor andere variabelen.
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Tabel 7.6 Statistische kenmerken geconstrueerde schalen

variabele afk. betekenis a waarde(bepaling) range i s

tevredenheid Te tevredenheid respondenten over beteigen functioneren 0,67   X (vrg. 46 t/m 49) / 4 2,8 - 5,0    4,2   0,4

eigen professionalisering EP gepercipieerde mate van de eigen professionaliteit 0,66    X (vrg. 56 t/m 62) / 7   n.b.: vrg. 59 en 61  rec. (1) 3,0 - 5,0    4,1   0,4

collectieve aspecten CB groot belang bij collectieve aspecten van professionalisering    0,59    2 (vrg.  1,2,4,8) /4 2,0 - 5,0 3,5   0,7

gedragsregels Re sterke gerichtheid im'er op gedrags- en beroepsregels 0,86    2 (vrg. 14 t/m  18+21 ) / 6 1,0 - 5,0      2,9    1,1

individueel belang IB groot belang bil individuele professionalisering 0,76   I (vrg. 38 t/m 45) / 8  n.b.: vrg. 45 rec. (2) 1,9 - 5,0      3,8    0,7

tijd                                                  tijd       tijdsbesteding in dagen per laar aan professionaliseringsact E (vrg. 24c t/m 37c, excl.26c) na corr. extremen (3) 0 - 86    17,7   13,5

start S         startleeftijd in jaren leeftijd minus ervaringsjaren 28 - 60 43 7,1

ervaring E aantal jaren ervaring als interim-manager 0 - 25      7,6    4,6

tarief Ta imterim-managers naar tariefhoogte van bureaus laag tarief=0, hoog tarief=1 (4) laag 36%      hoog 64%

S omvang O        interim-managers naar bureauomvang klein=0, groot=1 (5) klein 73% groot 27%
MV MV geslacht vrouw=O, man=1 vrouw 15% man 85%

ORM ORM lidmaatschap Orde van Register Managers niet-lid=0, lid=1 niet-lid 77% lid 23%

type Ty gepercipieerd primair type overig=0, veranderaar=1 overige types 30%

manager veranderaar 70%

(1) rec. wil zeggen: codes recode of waarden omgedraaid

(2) rec. wil zeggen: codes recode of waarden omgedraaid

(3) dit betreft in totaal een drietal waarden

(4) criterium voor hoog of laag is een geschat gemiddeld dagtarief van Euro 1700 aangehouden

(5) criterium voor groot of klein is een geschat aantal van 50 gelijktijdige opdrachten



volgens een vaste verhouding zal afnemen, dan weI als de ene variabele afneemt, de
andere variabele volgens een vaste verhouding zal toenemen. Gezien de kleine ver-
schillen tussen de bivariate en partidle correlatie vormen beide de basis voor de vol-

gende analyse.

Tabel 7.7 Bivariate Correlatiecoafficientenmatrix

Te   EP CB Re IB tijd Ta 0 E S MV ORM

tevredenheid                      Te

eigen professionalisering EP  0,43

collectieve aspecten CB 0,09 0,09

gedragsregels Re 0,11 0,11 0,27
individueel belang IB 0,19 0,37 0,50 0,22

tild                                                                 tild         0,02       -0,01         0,08       0,18        0,07

tarief                                                             Ta        0,09 0,15 0,04 -0,08 0,01     -0,13

omvang O      -0,01        0,04       0,00    -0.13      -0,10    -0,11     -0,30

ervaring E 0,10 0,07 0,06 0,19 0,06 0,10 -0,05 0,06
sta rt S      -0,09       0,13       0,11       -0,05       0,13 -0,11 0,19 0,12 -0.29
MV MV 0,00 0,03 0,03 0,03 0,05 -0,05 0,05 -0,03 0,14 0,07

ORM ORM 0,03 0,02 0,19 0,55 0,10 0,16 -0,05 -0,08 0,23 -0,06 0,04

type Ty 0,04 0,04 0,04 0,14 0,09 0,08 0,04 -0.16 0,06 0,01 -0,11 0,08

vet: p 5 0,05

Tabel 7.8 Parti*le Correlatiecotifficillntenmatrix

Te EP CB Re IB tijd Ta         0 E S MV ORM

tevredenheid                         Te

eigen profesionalisering EP 0,43
collectieve aspecten CB 0,08 0,09

gedragsregels                                 Re 0,11 0,11 0,25

individueel belang 18 0,19 0,37 0,50 0,20
tild         tijd 0,02 -0,01 0,08 0.18 0,07

tarief        Ta 0,09 0.15 0,04 -0,07 0,01 -0,13

omvang O -0,01 0,04 0,00 -0,11 -0,09 -0,11 -0,30
ervaring E 0,10 0,07 0,06 0,19 0,06 0.10 -0,05 0,06

startlftd S -0,08 0,13 0,11 -0,04 0.12 -0.11 0,19 0,12 -0,29
MV MV 0,00 0,03 0,03 0,03 0,05 -0,05 0,04 -0,02 0,14 0,07

ORM ORM 0,03 0,02      0,19 0,54 0,09     0,16     -0,04     -0,08     0,23     -0,06      0,04

type Ty        0,04        0,04         0,04 0,14 0,09 0,08 0,04 -0,15 0,06 0,01 -0,11 0,08

vet. p 6 0,05
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Bezien we de correlatiecoaffici8nten in tabe| 7.7 en 7.8 dan is daaruit het volgende

af te leiden:

Een sterke correlatie (0,43) bestaat er tussen de tevredenheid over het eigen func-

tioneren (Te) en de mate van eigen professionaliteit (EP). Naarmate men zich pro-
fessioneler voelt is men dus ook meer tevreden over de eigen resultaten. Ook is er
een significante correlatie tussen de tevredenheid (Te) over het eigen functioneren

en de gerichtheid op gedragsregels van de beroepsgroep (Re) enerzijds en het
eigen of individuele belang bij professionalisering (EB) anderzijds. Voortbordurend

op de gedachte van de collectieve professionalisering mag worden verwacht dat

de gerichtheid op gedragsregels als belangrilke factor kan bijdragen aan het collec-

tieve emancipatieproces van een zich professionaliserende beroepsgroep. Vanuit

de gedachte van individuele professionalisering mag worden verwacht dat het

eigen of individuele belang bij professionalisering relatief groot zal zijn. Tevreden-

heid over het eigen functioneren en het eigen belang bij professionalisering zijn
individuele aspecten en hebben een directe relatie met individuele professionali-
sering.

Positieve correlaties bestaan er tussen de mate van eigen professionaliteit (EP) en
de gerichtheid op gedrags- en beroepsregels (Re), het gepercipieerde eigen of
individuele belang bij professionalisering (EB), de gemiddelde tariefhoogte van het
bureau waarvoor men opdrachten vervult (Ta) en de leeftijd waarop men als inte-
rim-manager toetreedt tot de beroepsgroep (S). Dat er een positieve correlatie is
waar te nemen tussen eigen professionaliteit en de gerichtheid op gedrags- en

beroepsregels is niet zo verwonderlilk. EZn van de aspecten van collectieve profes-
sionalisering zijn de regels die de beroepsgroep zichzelf oplegt. Dat de positieve
correlatie tussen het eigen of individuele belang van professionalisering en de

mate van de eigen professionalisering groot is, spreekt voor zich. Ook de relatie

tussen opdrachten van een bureau met een hoger tarief (Ta) en de mate van de
eigen professionalisering (EP) is positief. Men vindt zichzelf dus een meer profes-
sionele interim-manager naarmate men voor een bureau met een gemiddeld hoger
tarief opdrachten vervult. Je zou dat arrogantie kunnen noemen. Ook is duidelijk
dat naarmate men op latere leeftijd (S) in het beroep is begonnen, men zich pro-
fessioneler (EP) acht. De enige verklaring die hiervoor is aan te geven, is dat men

de ervaring die men heeft opgedaan voordat men interim-manager werd, blijkbaar
meetelt bij de beoordeling van de eigen professionaliteit.

Positieve correlaties bestaan er tussen de institutionele of collectieve aspecten van

professionalisering (CB) en de gedragsregels (Re) van de beroepsgroep, het eigen
of individuele belang bij professionalisering (EB), de startleeftijd (S) en of men lid
is van de ORM (ORM). De eerste van deze correlaties: de samenhang tussen de

collectieve aspecten en de gedragsregels, is niet opmerkelijk. De institutionele of
collectieve aspecten van professionalisering richten zich tenslotte op het omschrij-
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ven of definiaren van het begrip professionalisering en de gedragsregels liggen
daaraan gedeeltelijk ten grondslag.
Dat er een sterke correlatie te constateren is in de samenhang tussen institutionele
of collectieve aspecten en het eigen of individuele belang bij professionalisering
geeft aan dat interim-managers een situatie als geprofessionaliseerde interim-
manager beschouwt als een vorm van bescherming tegenover een niet-geprofessio-
naliseerde interim-manager. De institutionele of collectieve aspecten kunnen bij
professionalisering als een hulpmiddel worden gezien om zich van beunhazen te
onderscheiden.
Naarmate men ouder tot de beroepsgroep toe is getreden (S) vindt men de insti-
tutionele of collectieve aspecten van professionalisering belangrijker. De positieve
correlatie tussen institutionele of collectieve aspecten van professionalisering en

het lidmaatschap van de ORM Iaat zien dat de leden van de beroepsgroep deze
aspecten van professionalisering belangrijker vinden dan de niet-ORM-leden in de
onderzochte populatie.

Een positieve correlatie bestaat er tussen de gerichtheid op gedragsregels (Re) en
het eigen of individuele belang bij professionalisering (EB), de totale tijd die men
besteedt aan professionaliseringsactiviteiten (tijd), het aantal jaren dat men erva-
ring heeft als interim-manager (E), het lidmaatschap van de ORM en de primaire
keuze voor een type interim-manager (Ty). Er is echter een negatieve correlatie
tussen de gerichtheid op gedragsregels (Re) en de omvang van de bureaus (0).
Dat wil zeggen dat naarmate men voor een groter bureau werkt, men minder aan-
dacht voor gedragsregels van de beroepsvereniging heeft.
De samenhang tussen de gerichtheid op gedragsregels en het eigen of individuele
belang bij professionalisering kan eenzelfde verklaring hebben als de eerder aange-

geven bescherming tegen beunhazen. De respondenten zien de hantering van de
gedragsregels daarbij als middel om zich te onderscheiden van diegene die zich
niet aan deze regels conformeren.
De positieve correlatie tussen de gerichtheid op gedragsregels en totale tijd die
men besteedt aan professionaliseringsactiviteiten is opmerkelijk. Toename van
gerichtheid op de gedragsregels leidt dus tot meer professionaliseringsactiviteiten.
De twee mogelijke verklaringen kunnen zijn: regels kunnen worden geinterpre-
teerd als deels verplichtend in de zin van activiteiten, en dat interim-managers
zodra zij meer tijd besteden aan professionaliseringsactiviteiten hun gerichtheid
op de regels belangrijker wordt. Welke van deze verklaringen relevant is, wordt
dus bepaald door de tijdsvolgorde; ofwel wat komt eerst. Maar vermoedelijk werkt
het in beide richtingen.
De negatieve correlatie tussen de gerichtheid op gedragsregels en de omvang van
de bureaus waarvoor men werkt is opmerkelijk maar begrijpelijk. Het geeft een
indicatie dat men bij de grotere bureaus minder aandacht besteedt aan de
gedragsregels van de beroepsorganisatie. Grotere organisaties zijn over het alge-
meen meer bureaucratisch en hebben daardoor niet alleen meer regels, maar ook
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meer aandacht voor eigen regels dan voor de regels van de beroepsgroep. Met
ander woorden: substitutie van de regels van de beroepsgroep en die van de eigen

organisatie.
Tussen de gerichtheid op gedragsregels en ervaring is een positieve samenhang.
Dit kan als volgt worden verklaard: als men meer ervaring als interim-manager
heeft opgedaan, men zich meer gaat realiseren dat gedragsregels belangrijker wor-
den, dan dat men dit vond bij het begin van de carri6re als interim-manager. Dat er
een grote positieve correlatie is tussen gedragsregels en lidmaatschap van de ORM
is zeker niet verwonderlijk. Het lidmaatschap van de ORM impliceert het confor-
meren aan regels die de beroepsvereniging hanteert.
De positieve correlatie tussen de gerichtheid op gedragsregels en het primaire

type interim-manager is opvallend en toont dat, naarmate de respondenten zich-
zelf meer als pure veranderaar zien, ze gedragsregels belangrijker vinden. Het is
eenzelfde verband dat we ook al zagen in de samenhang tussen ervaring en de

gerichtheid op gedragsregels. Hierbij dient ook te worden gerealiseerd dat inte-
rim-managers die zich hebben ontwikkeld tot pure veranderaars dikwijls interim-
managers zijn met een langere beroepservaring.

De positieve correlatie tussen eigen of individuele belang (EB) en de startleeftijd
(S) is opvallend. Met andere woorden: naarmate men op latere leeftijd interim-

manager is geworden, wordt het eigen of individuele belang groter gedacht. De

verklaring hiervoor kan liggen in de mogelijk ongewilde breuk in de v66r het inte-

rim-management uitgeoefende baan en de gevoelens die dat heeft opgeroepen en

mogelijk nog heeft. De geconstateerde samenhang sluit ook niet aan bij de eerder

gegeven verklaring voor de samenhang tussen de eigen professionaliteit en de
leeftijd waarop men tot het beroep toetreedt.

Tussen de mate van tijdsbesteding aan professionaliseringsactiviteiten (tild) en het
lidmaatschap van de ORM bestaat een positieve correlatie terwijl tussen de mate
van tijdsbesteding aan professionaliseringsactiviteiten, het gemiddelde tarief (Ta)
of omvang (0) van bureaus (zie ter illustratie tabel 7.9) en de leeftijd waarop men
tot het beroep toetreedt (S), sprake is van negatieve correlaties.
Edn van de doelstellingen van de ORM is het stimuleren van haar leden tot profes-

sionalisering en professionaliseringsactiviteiten. Dat leden van de ORM meer tijd
besteden dan niet-leden lijkt dan ook voor de hand liggend.

De negatieve correlatie tussen de mate van tijdsbesteding aan professionaliserings-

activiteiten en het gemiddelde tarief van bureaus waarvoor men werkt, laat zien
dat de tijdsbesteding kleiner is in de bureaus met hogere tarieven. Dit is in tegen-

stelling tot wat verwacht zou kunnen worden. Een verwachting gebaseerd op de

gedachte dat hogere tarieven samenvallen met complexere opdrachten, waarbij
een hoger kwaliteitsniveau van de interim-managers wordt verlangd. En een hoger
kwaliteitsniveau kan inhouden dat er sprake is van meer geprofessionaliseerde
interim-managers. Een mogelijke verklaring voor de negatieve correlatie tussen

tijdsbesteding en tariefhoogte van bureau kan worden gevonden in een zekere
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mate van arrogantie bij de betrokken respondenten. Dat wil zeggen dat men zich
meer geprofessionaliseerd voelt (en dus minder aan professionaliseringsactivitei-
ten hoeft deel te nemen) naarmate men een hoger tarief ontvangt. Een tweede
verklaring kan een hogere druk op declareren zijn.

Tabel 7.9 Tijdsbesteding in dagen per jaar naar omvang of tariefhoogte van bureaus

tariefhoogte bureau (1)
laag hoog

klein gem. 24 d/jr. gem. 17 dIA

(n= 46) (n=124)

omvang bureau (2)

groot gem. 15 d/jr. gem. 15 d/jr.

(n=37) (n=25)

(1) laag tarief: s 1700 Euro per dag (2) klein: 5 50 gelijktijdige opdrachten

Dat respondenten van de grote bureaus minder aandacht aan professionaliserings-
activiteiten schenken wordt mogelijk verklaard doordat grote bureaus de onderlin-
ge contacten tussen hun interim-managers minder stimuleren dan kleine
bureaus.273

Ook is er een negatieve samenhang tussen de mate van tildsbesteding aan profes-
sionaliserings-activiteiten en de leeftijd waarop men tot het beroep toetreedt; dat
wil zeggen: naarmate men jonger is begonnen, besteedt men meer tijd aan profes-
sionaliseringsactiviteiten. Deze relatie is mogelijk te verklaren omdat mag worden
aangenomen dat hoe jonger men tot de beroepsgroep is toegetreden, hoe bewus-
ter deze carriJrestap kan zijn genomen. En hoe bewuster men het beroep beleeft,
hoe meer tijd men aan de eigen professionalisering besteedt. Een tweede verkla-
ring kan liggen in de gedachte dat naarmate men jonger is, men onzekerder is over
de kwaliteiten en de eigen (professionele) status.

De negatieve correlatie tussen het gemiddelde tarief van bureaus waarvoor men
werkt (Ta) en de omvang van bureaus (0) geeft aan dat de grotere bureaus over
het algemeen gemiddeld lagere tarieven hanteren. De verklaring hiervoor is dat de
spreiding in tariefhoogte bij de grote bureaus veel groter is dan bij de kleinere bu-
reaus in combinatie met het feit dat kleinere bureaus mogelijk nichespelers zijn en
binnen hun niche gespecialiseerde - lees: hoger betaalde - opdrachten uitvoeren.
Ook is er een positieve correlatie tussen het gemiddelde tarief (Ta) en de startleef-
tijd (S), wat betekent dat naarmate men op latere leeftijd tot de beroepsgroep toe-

273 Hierbij dient te worden opgemerkt dat alle in het onderzoek betrokken bureaus tenminste 15 jaar bestaan en dat "klein" dus niet
inhoudt: onlangs gestart en daardoor nog gering van omvang
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treedt, men een hoger tarief kan verkrijgen. Hierbij is een parallel te trekken tussen

meer ervaring en een hogere beloning.

Er is een positieve correlatie te zien tussen de omvang van bureaus waarvoor men

werkt (0) en de leeftijd waarop men tot het beroep toetreedt (S). Dit geeft aan
dat naarmate men op oudere leeftijd toetreedt tot de beroepsgroep, men dit eer-
der doet via de grotere bureaus.
De negatieve correlatie tussen de omvang van bureaus waarvoor men werkt en het

primaire type interim-manager (Ty) laat zien dat de pure veranderaars eerder via de

kleinere bureaus werken. Mogelilk dat die kleinere bureaus ook een grotere mate
van nichespecialisatie hebben met betrekking tot opdrachten met een grote veran-

derkundige kern.

Dat er een duidelijk negatieve samenhang tussen het aantal jaren ervaring (E) als
interim-manager en de leeftild waarop men tot het beroep toetreedt (S) is logisch

noodzakelijk. Het geeft aan dat men minder ervaringsjaren als interim-manager
heeft naarmate men op oudere leeftijd tot de beroepsgroep is toegetreden. Het is
tevens een signaal dat in de loop van de periode sinds het interim-management in
Nederland bestaat, de toetreders gaandeweg op jongere leeftijd tot de beroeps-

groep zijn toegetreden.
De positieve samenhang tussen ervaringsjaren en geslacht laat zien dat in de loop
van de bestaansperiode van het interim-management, de vrouwen later zijn toege-
treden. Het is pas sinds het begin van de jaren negentig dat vrouwen een herken-

bare fractie van de interim-managementpopulatie uitmaken.
De positieve samenhang tussen ervaring en lidmaatschap van de ORM Iaat zien dat
ORM-leden meer ervaring hebben als interim-manager dan niet-leden. Hiervoor
zijn twee verklaringen te geven. Ten eerste wordt men vaak lid nadat men al een

aantal jaren als interim-manager functioneert274 en ten tweede kent de ORM pas
een grote ledengroei na ca. 1999. De meeste nieuwe leden hadden bil hun toetre-

ding dan al vele jaren ervaring.

Een laatste samenhang betreft de negatieve correlatie tussen geslacht en de pri-
maire keuze naar type interim-manager (Ty). Dit laat zien dat vrouwelijke interim-

managers zich meer de pure veranderaar voelen dan mannelijke collega's. Een ver-

klaring hiervoor is dat vrouwen mogelijk selectiever zijn bij het aanvaarden van

opdrachten of dat zij opdrachten aannemen die zij leuk vinden. Ik wil hierbij

opmerken dat deze verklaring aansluit bij mijn eigen ervaringen als bureaumanager

met betrekking tot de inzet van vrouwelijke dan weI mannelijke interim-managers

bij veranderingsprocessen alsook hun resultaten. Andere verklaringen dienen meer

te worden gezocht in bepaalde mannelijke of vrouwelijke eigenschappen, voor

zover die al bestaan.

274 Tot ongeveer het einde van 2003 kon men bii de ORM alleen de status van demon lid verkrilgen indien aan een aantal criteria werd
voldaan. Inherent aan deze criteria was hun relevante ervaring als interim-manager. Eind 2003 is de getrapte lidmaatschapsstruc-

tuur omgezet in een vereenvoudigde. Nu kan iedereen die zichzelf interim-manager vindt toetreden. De selectiecriteria zijn daar-

mee verplaatst naar de stichting die de geregistreerde interim-managers toetst en hertoetst.
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7.4.6.3 Samenvatting resultaten correlatie
Bij de correlatieberekening gaat het om het bepalen van de verbanden tussen tel-
kens twee variabelen. Een deel van de eerder bij de beschrijvende analyse gevon-
den uitkomsten vinden we terug bij de correlatieberekening. Zo blijkt ook hier dat
er een sterk verband is tussen de tevredenheid over het eigen functioneren en de
mate waarin de interim-manager zijn eigen professionalisering percipieert. En
naarmate men zich meer geprofessionaliseerd acht of professioneel voelt, vindt
men gedragsregels belangrijker en beleeft men een groter eigen belang bij profes-
sionalisering. Hieruit kan worden afgeleid dat de interim-manager bij professionali-
sering zich vooral richt op de aspecten van de collectieve professionalisering.
Bevestiging hiervan zien we ook bil de positieve relaties tussen de institutionele of
collectieve aspecten en de gerichtheid op de gedragsregels, respectievelijk het
eigen belang. Het is het beeld van de 6chte interim-manager die zich wil onder-
scheiden van de beunhaas. Overigens geldt dit voor de ORM-leden sterker dan
voor niet-leden.
Hoe zit het dan met de individuele professionalisering? Individueel professionalise-
ren, zo stelde ik eerder vast, betekent kort gezegd: leren. De mate van tijdsbeste-
ding zou als variabele een indicatie kunnen geven over dat leren. Tussen de varia-
belen tildsbesteding en de variabelen tevredenheid over het eigen functioneren
respectievelijk de mate van gepercipieerde professionalisering bestaan geen signi-
ficante correlaties. Opnieuw een bevestiging dat er weinig besef is met betrekking
tot de individuele professionalisering en de dat interim-manager zich vooral richt
op de collectieve aspecten.
Men besteedt meer tijd aan professionaliseringsactiviteiten naarmate men jonger
tot het beroep is toegetreden, lid is van de ORM of de gedragregels beter kent en
naleeft. Het tegengestelde zien we als men werkt voor een bureau met een grote-
re omvang of een hoger gemiddeld tarief. Dit beeld wordt bevestigd door naarma-
te men op hogere leeftijd toetreedt, men dit doet via de bureaus met een grotere
omvang. Opmerkelijk zijn de positieve relaties tussen veranderaars en gedragsregels
en tussen veranderaars en vrouwelijke interim-managers.
Ook uit de resultaten van de correlatieberekening komt het beeld dat interim-
managers het onderscheid niet onderkennen tussen hun professionalisering als

beroepsgroep en hun professionalisering als individu.

7.4.6.4 Resultaten regressie en interpretatie
Zoals eerder aangegeven zijn in cascadevorm zes multivariate regressieberekenin-
gen uitgevoerd. In schema 7.10 en tabel 7.11 wordt aangeven hoe in zes stappen
combinaties van onafhankelijke variabelen aan 66n afhankelijke variabele zijn gere-
lateerd, alsook de uitkomsten van deze regressieberekeningen.
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Schema 7.10 Regressie in stappen: analyseschema

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

MV MV MV MV MV MV
ORM ORM ORM ORM ORM ORM

Onafhankelijke Ty Ty Ty Ty Ty Ty
variabelen:                        E           E            E            E            E            E

SSSSSS
000000
Ta      Ta       Ta       Ta       Ta       Ta

tijd tijd tljd tijd tijd
CB CB CB CB

Re      Re      Re

18       IB

1

EP

W W W¥   0
Afhankelijke
variabele :           tijd     CB     Re     IB     EP     Te

Omschrijving variabelen :
MV : geslacht

ORM    : lidmaatschap Orde van Register Managers (ORM)
Ty         : gepercipieerd primair type manager
E           : aantal jaren ervaring als interim-manager
S         : startleeftijd in jaren
0        : interim-managers naar bureauomvang
Ta         : interim-managers naar tariefhoogte van bureaus

Tijd       : tijdsbesteding in dagen per jaar aan professionaliseringsactiviteiten
CB : groot belang bij collectieve aspecten van professionalisering

Re        : sterke gerichtheid van interim-managers op gedrags- en beroepsregels
18        : groot belang bij individuele professionalisering
EP        : gepercipieerde mate van de eigen professionaliteit
Te         : tevredenheid over het eigen functioneren

Deze resultaten kunnen niet direct worden vergeleken met de eerder besproken
correlaties. Daar ging het om het paarsgewijze verband tussen aparte combinaties

van variabelen. Bij de regressieanalyse gaat het om een multivariate analyse, ofwel
het mogelijke en gelijktijdig lineaire verband tussen meerdere variabelen met 66n

afhankelijke variabele. Een gedeelte van de af te leiden verbanden loopt vrijwel
synchroon aan de uitkomsten van de correlatieanalyse, soms zijn er ook duidelijke
verschillen met de correlatieberekening. We komen daar later in de samenvatting
op terug.
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Achtereenvolgens zullen in de zes stappen zes afhankelijke variabelen worden ver-
klaard uit een aantal, voor die stappen, onafhankelijke variabelen. In de eerste stap
van de regressieberekening zijn de onafhankelijke variabelen: man of vrouw (MV),
lidmaatschap van de ORM (ORM), de primaire keuze in type interim-manager (Ty),
de mate van ervaring als interim-manager (E), de leeftijd waarop men tot het beroep
is toegetreden (S) en de omvang (0) en tariefhoogte (Ta) van het bureau waarvoor
men werkt. De afhankelijke in deze eerste is de mate van tijdsbesteding aan profes-
sionaliseringsactiviteiten (tijd). De reden hiervoor is dat die tijdsbesteding wordt
gezien als een gevolg van de genoemde onafhankelijke variabelen.

Tabel 7.11 Regressie in stappen: resultaten

Stap Onafh. var. Afh. var. Regressieresultaat

Beta      p         R        R2

1                    MV, ORM, Ty, Tild (tlid) Orm (ORM) 0,13 0,05
E, S, O,Ta Tarief (Ta) -0,16 0,02

Omvang (O) -0,15 0,04

0,28 0,08

2                 MV, ORM, Ty, Coll. Aspecten (CB)    ORM (ORM) 0,16 0,02

E, 5, O,Ta, tijd Start (S) 0.15 0,04

0,24 0,06

3                   MV, ORM, Ty, Gedragsregels (Re) ORM (ORM) 0.48 0,00

E, S, O,Ta, tijd Coll. Aspecten (CB) 0,15 0.01

CB 060 0,36

4                 MV, ORM, Ty, Individueel belang (IB)Coll. Aspecten (CB) 0,48 0,00

E, S, O,Ta, tijd 0,53 0,28
CB, Re

5                   MV, ORM, Ty, Eigen prof. (EP) Tarief (Ta) 0,21 0,00

E, S, O,Ta, tijd Omvang (O) 0,14 0,05

CB, Re, IB Coll. Aspecten (CB) -0,16 0,04

Ind. Belang (IB) 0,43 0,00

0,28 0,08

6                   MV, ORM, Ty, Tevredenheid (Te) Start (S) -0,17 0,02

E, S, O,Ta, tijd Eigen prof. (EP) 0,44 0,00

CB, Re, IB, EP 0.50 0,25
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In stap 2 wordt de tijdsbesteding (tijd) toegevoegd aan de onafhankelijke variabe-

len en zijn de institutionele en collectieve aspecten de afhankelijke (CB). Ook hier-
voor geldt de verwachting dat de perceptie van de institutionele en collectieve

aspecten een gevolg zal zijn van de onafhankelijke variabelen. Voor de, in de vol-
gende vier stappen, toe te passen afhankelijke variabelen geldt telkens dezelfde

redenering.

Stap 1
Beoordeling van de uitkomsten van stap i laat zien dat er drie onafhankelijke varia-
belen zijn die een significante invloed op de totale tijdsbesteding aan professionali-

seringsactiviteiten (tijd) hebben. Deze drie variabelen verklaren in combinatie met
elkaar circa 8% van de variatie tussen de respondenten in de gepercipieerde mate
van totale tijdsbesteding aan professionaliseringsactiviteiten.
Bekijken we de drie afzonderlijk in relatie tot de tijdsbesteding (tild), dan kan wor-
den afgeleid dat:
-  de leden van de ORM meer tijd aan professionaliseringsactiviteiten besteden;
-  naarmate men meer werkt voor bureaus met een gemiddeld hoger tarief, men

minder tijd aan professionaliseringsactiviteiten besteedt;
-  naarmate men meer werkt voor bureaus met een grotere omvang, men minder

tijd besteedt aan professionaliseringsactiviteiten.

Dat ORM-leden meer tijd aan individuele professionalisering besteden, is niet ver-
wonderlijk: er worden hun ook meer activiteiten aangeboden en hun lidmaatschap
is op zichzelf al een indicatie dat zij bewust zijn van professionalisering in brede
zin. De invloed van de omvang of tariefhoogte van bureaus en de tijdsbesteding
zagen we eerder bij de correlatie. Voor verklaring hiervoor wordt verwezen naar

die analyse.

Stap 2
Beoordeling van de uitkomsten van stap 2 laat zien dat er twee onafhankelijke

variabelen zijn die een significante invloed op de lineaire samenhang met het
belang van institutionele en collectieve aspecten (CB) hebben. Deze twee variabe-
len verklaren in combinatie met elkaar circa 6% van de variatie tussen de respon-
denten op institutionele en collectieve aspecten.
Bekijken we de twee variabelen afzonderlijk in relatie tot de gerichtheid op institu-
tionele en collectieve aspecten dan kan worden afgeleid dat:
-  de leden van de ORM meer waarde hechten aan de institutionele en collectieve

aspecten;
-  hoe ouder men tot de beroepsgroep is toegetreden, hoe meer men waarde

hecht aan de institutionele aspecten.
Leden van de ORM worden door de activiteiten van de beroepsvereniging herhaal-
delijk gewezen op activiteiten in het kader van individuele professionalisering. Het
is dan ook opmerkelijk dat ORM-leden een groter belang beleven bij de collectieve

aspecten dan niet leden. Dat het belang groter is bij interim-managers die op late-
re leeftijd zijn toegetreden tot de beroepsgroep is begrijpelijk. Collectieve aspec-
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ten dragen bij aan het gevoel van zekerheid, zeker als zij in hun voorgaande carrie-

re op latere leeftijd hun baan hebben verloren.

Stap 3
Beoordeling van de uitkomsten van stap 3 laat zien dat er twee onafhankelijke

variabelen zijn met een significante invloed op de gerichtheid op gedrags- en
beroepsregels (Re). Deze twee variabelen verklaren in combinatie met elkaar circa
36% van de variatie tussen de respondenten op gedrags- en beroepsregels.
Bekijken we de twee variabelen afzonderlijk in relatie tot gerichtheid op gedragsre-

gels, dan blijkt dat:
-  naarmate men de institutionele en collectieve aspecten belangrijker vindt, men

de gedragsregels ook belangrijker vindt.
-  de leden van de ORM een grotere gerichtheid op gedragsregels hebben;
De relaties hier tussen deze twee variabelen en de gerichtheid op gedragsregels is

niet opmerkelijk. De gedragsregels zijn een onderdeel van de institutionele en col-
lectieve aspecten en bij stap 2 constateerden we dat er een positieve relatie
bestaat tussen ORM-leden en de collectieve aspecten.

Stap 4
Beoordeling van de uitkomsten van stap 4 laat zien dat alleen de institutionele of
collectieve aspecten (CB) een significante invloed hebben op de lineaire samen-

hang met de gepercipieerde mate van eigen belang bij individuele professionalise-
ring (IB). Deze ene variabele verklaart voor circa 28% de variatie tussen de respon-
denten in de mate van eigen belang bij individuele professionalisering. Een verkla-
ring hiervoor is te stellen dat interim-managers een dubbele doelstelling hebben:
zowel collectief als individueel (overigens ook zonder dat zelf te beseffen). Een
tweede verklaring is de gedachte dat het 66n niet zonder het ander kan plaatsvin-
den. Met andere woorden: collectieve professionalisering is niet mogelijk zonder
individuele professionalisering (het omgekeerde geldt echter niet: het is namelijk
weI mogelijk individueel te professionaliseren zonder dat collectieve professionali-

sering plaatsvindt).

Stap 5
Beoordeling van de uitkomsten van stap 5 laat zien dat er vier onafhankelijk varia-

belen zijn die een significante invloed op de lineaire samenhang met de geperci-
pieerde eigen professionaliteit (EP) hebben. Deze vier onafhankelijke variabelen
verklaren in combinatie met elkaar circa 8% van de variatie tussen de responden-
ten in de gepercipieerde eigen professionaliteit.
Bekijken we de vier variabelen afzonderlijk in relatie tot de gepercipieerde eigen
professionaliteit dan blijkt dat:
-  hoe hoger het gemiddelde tarief van het bureau waarvoor men opdrachten ver-

vult, hoe professioneler men zichzelf vindt;
-  hoe groter in omvang van het bureau waarvoor men opdrachten vervult, hoe

professioneler men zichzelf vindt;
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-  hoe hoger men het eigenbelang van professionalisering beleeft, hoe professio-
neler men zichzelf vindt;

-  hoe minder men belang hecht aan de institutionele/collectieve aspecten van
professionalisering, hoe professioneler men zichzelf vindt.

Deze resultaten in stap 5 kunnen niet direct worden vergeleken met de eerder

besproken correlaties. Een gedeelte van de af te leiden samenhang loopt vrijwel
synchroon aan de uitkomsten van de correlatieanalyse. Er is echter 66n relevant
verschil: de samenhang tussen de institutionele of collectieve aspecten (in combi-
natie met de andere drie onafhankelilk variabelen) en de gepercipieerde mate van
de eigen professionalisering gaf bij de correlatieanalyse een niet-significant resul-
taat. In de regressieanalyse is weI sprake van een (negatief) significante samen-
hang. De verklaring hiervoor dient te worden gezocht in het onderscheid tussen de
collectieve en individuele aspecten van professionalisering. Zoals eerder al is opge-
merkt, wordt de gepercipieerde mate van eigen professionalisering hoofdzakelijk
gevormd door de individuele invalshoek en de institutionele of collectieve aspec-
ten door de collectieve invalshoek.
Over de relatie tussen respondenten van bureaus met een hoger tarief en de tevre-
denheid over de mate van de eigen professionaliteit werd eerder opgemerkt dat
hiervoor een duiding als een zekere arrogantie (of misschien zelfverzekerdheid)
sprake kan zijn. Een zelfde duiding kan gelden voor de respondenten van de grote-
re bureaus.
Dat er sprake is van een negatieve relatie tussen het belang van de institutionele of
collectieve aspecten en de gepercipieerde mate van professionaliteit is opmerke-
lijk. Een verklaring hiervoor kan worden gezocht in de laatste tijd toenemende aan-
dacht voor de individuele aspecten.

Stap 6
Beoordeling van de resultaten van deze regressieanalyse laat zien dat er slechts
twee onafhankelijke variabelen, te weten: de mate van eigen professionalisering
(EP) en de leeftild waarop men tot het beroep toetreedt (S), significant zijn in de
lineaire samenhang met de tevredenheid over het eigen functioneren (Te). De
andere tien onafhankelilke variabelen hebben geen significantie in deze lineaire
samenhang. De bovenstaande twee onafhankelijke variabelen verklaren in combi-
natie met elkaar samen voor 25% de mogelijke veranderingen in de tevredenheid
over het eigen functioneren.
Bekijken we de twee onafhankelijke variabelen afzonderlijk in relatie tot de tevre-
denheid over het eigen functioneren dan kan worden vastgesteld dat:
-  naarmate men zichzelf meer professioneler vindt, men meer tevreden is over

het eigen functioneren. (we zagen deze samenhang ook al bil de correlatieanaly-

se);
-  hoe jonger men is toegetreden tot de beroepsgroep, hoe groter de tevredenheid

is over het eigen functioneren. De verklaring hiervoor ligt mogelijk in de meer
bewuste keuze die men heeft gemaakt bij het toetreden tot de beroepsgroep.
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7.4.6.5 Samenvatting resultaten regressieanalyse
De resultaten van de zes regressiestappen laten zien dat de gevonden voorspellen-
de waardes nogal verschillen. De stappen 1,2 en 5 leveren allen voorspellende per-
centages lager dan 8%. De stappen 3,4 en 6 tonen percentages tussen 25 en 36%.
Zo blijkt tevredenheid over het eigen functioneren voor 25% te worden bepaald
door de combinatie van een hogere perceptie van de eigen professionalisering en
een lagere startleeftijd. Dat de gerichtheid op gedragsregels een samenhang laat
zien met de combinatie van ORM-leden en institutionele of collectieve aspecten
(stap 3) is niet verwonderlijk. We zagen deze relaties eerder bij de beschrijvende-
en de correlatieanalyse. Zo ook de relatie tussen het gepercipieerde eigenbelang
en de institutionele of collectieve aspecten (stap 4). Stap 3 en 4 bevestigen

opnieuw dat interim-managers zich bij hun professionalisering voornamelijk rich-
ten op de collectieve kant en in mindere mate op de individuele kant van het pro-
fessionaliseringsproces.

7.4.7 Samenvatting Onderzoek 11

Voor een schriftelijke enqu6te mag de response van Onderzoek 11 als hoog worden
gekarakteriseerd. De vested interest, het belang van de doelgroep zelf bil een derge-
lijk onderzoek, kan daarvoor de verklaring zijn. Het is weI opvallend dat de respon-
sepercentages van de participerende bureaus zo'n grote spreiding vertoont.
Interim-managers zijn tevreden over hun werk en zijn overtuigd dat hun opdracht-
gevers en hun interim-managementbureaus ook tevreden zijn over hun opdracht-
resultaten. Ze verklaren die tevredenheid voornamelijk door hun eigen mate van

professionaliteit; een beeld dat zich bij elk van de drie analyses herhaalt. Het insti-
tutionele en collectieve belang van professionalisering beleeft men als hoog, ter-
wijl men slecht op de hoogte is van de gedragsregels en slechts een klein gedeelte
van de beroepsgroep lid is van de beroepsvereniging. Ze zijn kritisch over hun

eigen professionalisering maar besteden (relatief) gemiddeld veel dagen aan aller-

lei professionaliseringsactiviteiten die ze als weinig effectief beleven. Leren vindt
voornamelijk plaats tijdens opdrachten, en collega's of schaduwmanagers worden
voor het leren niet als effectief hulpmiddel benut. Reflectieve acties vinden slechts

op beperkte schaal plaats en zelfstudie wordt kwantitatief als de belangrijkste leer-
methodiek gezien. Ook de effectiviteit van de diverse evaluatieve momenten tij-
dens en na afloop van opdrachten is niet hoog.
Het zijn vooral de institutionele of collectieve aspecten van professionalisering die
de interim-manager belangrijk vindt. Het initiatief voor professionalisering ligt bij
de interim-manager zelf. Van de bureaus wordt enerzijds niet veel verwacht en
anderzijds moeten bureaus er weI meer aan doen. Ook het eigen belang van pro-
fessionalisering wordt belangrijk gevonden echter meer in relatie tot het onder-
scheid tot de beunhaas dan de verhoging van het kwalitatieve opdrachtresultaat;
daar zijn de interim-managers al erg tevreden over.

180



7.5 Conclusies Onderzoek I en 11

De belangrijkste conclusie uit deze twee onderzoeken is de constatering dat inte-
rim-managers veel moeite hebben met het verschil tussen collectieve en individu-

ele professionalisering. Dat professionalisering bijdraagt aan de verbetering van

opdrachtresultaten, staat niet ter discussie. Hoe dat dan dient te gebeuren, laat de

worsteling van beroepsgroep en individu zien. Kijken we daarbil naar aspecten die

van invloed zijn op de perceptie eigen professionaliteit dan zijn dat voornamelijk
aspecten van collectieve professionalisering. Het lijkt een soort cirkelredenering,

gevormd door de variabelen: de gepercipieerde mate van eigen professionalise-
ring, het gepercipieerde belang bij institutionele en collectieve aspecten van pro-
fessionaliteit, de gerichtheid op gedrags- en beroepsregels en het eigen of indivi-
duele belang bij professionalisering. En daarbil meer gericht op de collectieve

aspecten en het onderscheid tussen een gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde

interim-manager, dan dat er sprake is van een individueel streven naar het kwalita-
tief verbeteren van opdrachtresultaten.
Er vinden weinig domeinconflicten plaats met andere beroepsgroepen en certifice-

ring of opname in een register worden niet gezien als het onderscheidende mid-
del. Onderscheid lijkt daarmee vooral een intern (binnen de beroepsgroep) pro-
bleem.
Interim-managers besteden relatief veel tijd aan allerlei activiteiten die onder de
noemer van professionalisering mogen worden gerekend. De effectiviteit van al
deze activiteiten wordt laag ingeschat. De activiteiten waarbij vanuit de opdracht-
ervaring, samen met collega's of schaduwmanagers kan worden geleerd, worden
zowel kwalitatief als kwantitatief laag beoordeeld. De toepassing van reflectieve
methoden is daarvan een voorbeeld. Toch zeggen interim-managers vooral te
leren van die opdrachten. Het lijkt daarmee op het leren uit ervaringen via een
single loop proces of trial and error dan het meer reflectieve double loop proces.

Professionalisering staat volop in de aandacht van de interim-manager; hij wil weI
maar weet koers en einddoel niet te bepalen, en besteedt er relatief veel tijd aan
zonder dat dit zijn opdrachtresultaat echt positief lijkt te beinvloeden. Kijken naar
elkaar staat meer op de voorgrond dan de maatschappelijke legitimering van de
beroepsgroep en de kwaliteit van de individuele dienstverlening.
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Hoofdstuk 8
De toekomst van het beroep

8.1 Inleiding

Komt de reguliere manager voor een vaste functie en vast omschreven profiel, en

de organisatieadviseur om vragen van organisaties te verhelderen, de interim-
manager komt om een 'probleem' op te lossen. Dat probleem kan het tijdelijk
invullen van een opengevallen plaats zijn, maar ook kan het gaan om het leiden van

een veranderingsproces. Over de benaming van de verschillende opdrachtsituaties
zijn betrokkenen het niet altijd eens. Bovendien vinden interim-managers (en
bureaus) dat zij voornamelijk veranderaars zijn, terwijl de opdrachtgevers meestal

van het tegenovergestelde overtuigd zijn. Dit verschil van inzicht is niet de enige

complicerende factor bij het beoordelen van het relatief jonge beroep. Ook de
onderlinge relaties tussen de drie partijen, te weten: opdrachtgevers, intermediaire
bureaus en de interim-managers zelf, maken analyse minder gemakkelijk. Een
derde complicerende factor is de grote mate van heterogeniteit binnen opdrach-
ten, opdrachtgevers en interim-managers. Onbelemmerde toetreding tot de

beroepsgroep leidt tot een grote varieteit in opleiding, ervaring en leeftijd. De
beroepsgroep van interim-managers is dan ook moeilijk te omschrijven of zelfs in

aantal te duiden. Maken deze drie complexiteiten de professionalisering van de

interim-manager wei mogelijk? Het geven van een antwoord daarop zal in dit
hoofdstuk centraal staan.

Allereerst worden in dit hoofdstuk de eerder ontwikkelde gedachten en concepten

geconfronteerd met de ontwikkelingen van beroep en beroepsgroep en de resulta-

ten van het veldonderzoek. De eerste vraag die daarbij aan de orde komt is of uit
de theorie ontwikkelde gedachten en concepten een zinvolle bijdrage geleverd kan

worden bij de analyse van de professionalisering van interim-management. Zo ja,
kan er uit die gedachten en concepten voor het interim-management een specifie-
ke strategie voor hun professionaliseringsproces afgeleid worden? De laatste en

daarop aansluitende vraag is of de interim-managers in de praktijk een dergelijke

professionaliseringsstrategie zouden kunnen omarmen. Zijn er voldoende argu-
menten om acceptatie en uitvoering van een dergelijke strategie mogelijk te kun-
nen maken?

Als laatste wordt in dit hoofdstuk gekeken naar de toekomst. Er zullen aanbevelin-

gen worden gedaan die kunnen bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van

de beroepsuitoefening. Deze aanbevelingen zullen niet alleen betrekking hebben

op de individuele interim-managers maar ook op de betrokken organisaties.
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8.2  Collectief en individueel: theorie en werkelijkheid
Er zijn veel manieren om professionalisering te bestuderen. Er zijn verschillende
benaderingswijzen275, verschillende strategiedn276 en verschillende opvattingen
over fasering.277 Het onderwerp van de diverse studies is voornamelijk gericht op
de professionalisering van beroepsgroepen als geheel en het individu ontbreekt in
deze oudere analyses. De laatste jaren treedt de kwaliteit van individueel werk
meer op de voorgrond. Het klassieke professiemodel ging er daarentegen van uit
dat de individuele kwaliteit gewaarborgd is doordat het individu is toegelaten tot
de professie. Dat deze gedachte niet meer helemaal opgaat, laten de tegenwoordig
verplichte na- en bijscholing van de klassieke professies zien. En als de professies
daartoe niet zelf besloten, dan zorgde druk van de overheid, markt of samenleving
daar weI voor.

Studies die individuele professionalisering analyseren zijn beperkt in aantal en heb-
ben voornamelijk het beroep van leerkracht als focus.278 In een breder kader biedt
Mok (1973) een analysemiddel. In zijn indeling in microniveau (het individu), meso-
niveau (de beroepsgroep als geheel) en macroniveau (de maatschappij of de
opdrachtgevers), vind ik het onderscheid tussen individueel en collectief. Professio-
nalisering van het individu vindt op het microniveau plaats en professionalisering
van de beroepsgroep als geheel op het mesoniveau. Interim-management kent
afwijkend van de drie niveaus van Mok, nog een vierde - tussenliggend - niveau:

de interim-managementbureaus. De bureaus zijn als het ware de intermediaire
schakel tussen micro en macro; zij leggen (commercieel) de verbinding tussen de
individuele interim-manager en individuele opdrachtgever of opdracht.
Zijn voor de analyse van het interim-management daarmee alle theoretische bena-
deringen onbruikbaar? De aangereikte denkkaders structureren weI het denken
over en het analyseren van het professionaliseringsproces van het interim-manage-
ment. Dat daarbij geen van de benaderingswijzen een volledige overeenkomst met
het professionaliseringsproces van interim-management laat zien, is ook niet ern-
stig. Afzonderlijke aspecten van de diverse benaderingswijzen zijn bij het profes-
sionaliseringproces van het interim-management weI herkenbaar. Zou volledige
herkenbaarheid aanwezig zijn, dan zou dat onder meer merkbaar zijn in een stre-
ven naar een (klassieke) professie. En hoewel enkelen in de dagelijkse praktijk dat
zouden willen, legt de meerderheid de nadruk op het voortdurende streven naar
kwalitatieve verbetering van hun individuele opdrachtresultaat.

Studies naar professionaliseringsprocessen komen voornamelijk voort uit het
Angelsaksische taalgebied en hebben veelal hun vertrekpunten in klassieke profes-
sies als advocaten en medici. Later in de tijd treden in onderzoek meer de vrije

beroepsbeoefenaren op de voorgrond. Het is niet verwonderlijk dat deze onderzoe-

275 Zoals: Hoyle en Megarry (1980); Dietrich en Roberts (1997); johnson (1972); Van der Krogt (1981); Mok (1973)
276 Zoals: Van der Krogt (1981)
277 Zoals: Abbott (1991); Wilensky (i964); Keller (1998)
278 Zoals: Kwakman (1999); Hoyle & Megarry (1980); Giesbers & Bergen (1992)
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ken veelal werden uitgevoerd door sociologen; het ging daarbil om de analyse van

emancipatieprocessen van beroepsgroepen met als einddoel maatschappelijke
legitimering en autonomie. Pas sinds de laatste tien A vijftien jaar is er verandering
in onderzoek waar te nemen. Natuurlijk is de focus op de groep nog steeds domi-

nant, maar er komt steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van het individu
binnen zijn beroepsgroep.279 In het bijzonder gaat het dan over de (vak)ontwikke-
ling van het individu binnen een beroepsgroep, de zogenaamde professionele ont-
wikkeling. Aldus ontstaat de splitsing tussen de professionele ontwikkeling van het
individu en de maatschappelijke profilering van de beroepsgroep. Ik concludeerde
dat er dus twee verschillende invalshoeken bestaan en noemde die de individuele
en de collectieve professionalisering, beiden met een eigen doelstelling. Zo is het
doel van de individuele professionalisering het verhogen van de kwaliteit van indi-
viduele beroepsactiviteit, of in het geval van de individuele interim-manager zijn
opdrachtresultaat.280 Collectieve professionalisering is het proces van het streven
naar maatschappelijke legitimering (of institutionalisering) en de daaruit volgende
autonomie voor, of zelfregulering door, de beroepsgroep.
Ook bij het interim-management zien we deze tweedeling. De beroepsgroep lijkt
collectief een maatschappelijk geaccepteerde plaats na te streven. De individuele
beroepsbeoefenaren zijn zich echter ook terdege bewust dat hun individuele kwa-

liteit (en als resultante daarvan de kwaliteit van hun individuele output) van steeds

groter belang is. Met betrekking tot het laatste laat het veldonderzoek zien dat
interim-managers in de praktijk nogal tevreden zijn over hun eigen resultaten; ook
geven ze aan dat er nogal wat verbeterd kan worden. Tegelijkertijd stelde ik in beide

veldonderzoeken ook vast, dat interim-managers het verschil tussen collectieve en

individuele professionalisering moeilijk kunnen herkennen.

Mijn tweede conclusie uit de literatuur is de vaststelling dat professionalisering

een proces is en dat dit proces nooit eindigt. Binnen het sociologische denkkader
van weleer eindigde het professionaliseringsproces bij het bereiken van het maat-

schappelijke vertrouwen en de daarop volgende autonomie. Het beroep werd
daarmee een gevestigde professie. Hoe zit het dan met de aandacht voor de indivi-
duele ontwikkeling? Enerzijds brengt de autonomie van een beroepsgroep met
zich mee dat de (verplichte) opleiding de toegang tot de professie regelt. Zodra

men volwaardig lid is, leidt slechts het vrijwillig terugtreden, overlijden, onoorbaar

gedrag of soms faillissement, er toe dat men uit de beroepsgroep verdwijnt.
Beroepsgroepen stelden daarna geen (ontwikkelings)eisen meer aan individuele

deelnemers. Ergo eens een advocaat of accountant, altijd een advocaat of accoun-
tant. Anderzijds is er in veel klassieke professies toch sprake van permanente edu-
catie. Echter deze op de persoon gerichte ontwikkeling werd vooral bepaald door

279 Zoals: Argyris en Schan (1976); Hoyle & Megarry (1980); Hoyle & John (1995); Freidson (1994 en 2001); Maister (1993 en 2000);
Mintzberg (1995) en in Nederland: Kwakman (1999); Kiarus (1998); Onstenk (1997 en 2001); Smid e.a.(2001)

280 Hoe die kwaliteit van het opdrachtresultaat (behalve de tevredenheid von de opdrachtgever) is te meten, hangt onder meer af van
het type opdracht. Bij zuivere vervanging is de mate van going concern van een organisatie(deel) eenvoudig te constateren. Bij
grote veranderingsprocessen wordt als maatstaf meestal gekeken naar enerzijds effectieve probleemoplossingen en anderzijds de
mate van het beklgven daarvan. Kritiek op interim-managers betreft voomamelijk hun risicomijdend gedrag in combinatie met de

geringe mate van het beklijven van aangebrachte veranderingen.
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het initiatief van die beroepsbeoefenaar zelf. Vanuit beroepsverenigingen bestond
daartoe geen verplichting. En daar waar permanente educatie in kwalitatieve en
kwantitatieve zin weI grote invloed kreeg, zien we binnen beroepsgroepen specia-
lisaties ontstaan. Deze specialisaties leidden soms weer tot nieuwe (sub)beroeps-
groepen. De medici zijn hiervan een goed voorbeeld; de laatste vijftig jaar is het
aantal verschillende medische specialismen verveelvoudigd. Al deze nieuwe spe-
cialismen hebben vervolgens weer hun eigen professionaliseringsproces onder-
gaan of ondergaan dat nog. Pas de laatste tien jaar zijn vrijwel in alle beroepsgroe-
pen, die tot de klassieke professies worden gerekend, verplichtingen tot na- en bij-

scholing gekomen; vaak van overheidswege afgedwongen. Bovendien hebben veel
van die klassieke professies de laatste tien jaar enorme veranderingen als markt-

werking en concentratie ondergaan. Gevolg van dit alles: een grote en steeds gro-
ter wordende maatschappelijke aandacht voor de individuele kwaliteit.

Hoe wordt er in de beroepsgroep van het interim-management tegen het profes-
sionaliseringsproces en de eindigheid van dat proces aangekeken? Uit veldonder-
zoek leidde ik af dat interim-managers in hoge mate beseffen dat hun professiona-
lisering een proces is, maar over het doel van dat proces heerst onduidelijkheid.
Ook over de (on)eindigheid van dat proces zijn de interim-managers zeker niet

eensgezind.
De onduidelijkheid over het doel van het proces heeft twee oorzaken. Ten eerste
bestaat binnen de beroepsgroep geen herkenning van het verschil tussen de indivi-
duele en collectieve kanten van het professionaliseringproces. Ten tweede worden
de verschillende aspecten en instrumenten voor collectieve (zoals: een beroeps-
vereniging, registratie, regels en tuchtrecht, opleidingen als toelatingscriterium,

etc.) dan wei individuele professionalisering (zoals: continu leren, leren te leren,
reflectief leren, etc.) door elkaar gehaald en daarnaast verschillend beoordeeld. Zo
vindt een gedeelte van de interim-managers bijvoorbeeld dat certificering of regis-
tratie een uitstekend middel kan zijn om de beroepsgroep van een kwaliteitskeur-
merk te voorzien. Dat keurmerk wordt door hen dan weer gezien als een middel
tot maatschappelijke acceptatie. Anderen zien registratie of certificering meer als
een bewijs dat er door individuen ontwikkelingsinspanningen281 zijn uitgevoerd en
zien die inspanningen als bewijs voor de kwaliteitsverbetering. Over registratie of
certificering, voor de beroepsgroep of het individu, als wens of noodzaak, zijn de
meningen dan ook nogal verdeeld.
Binnen de beroepsgroep van interim-managers heerst verschil van mening over de
eindigheid van het proces. Een minderheid vindt dat het proces van professionali-
sering niet eindig is en een meerderheid vindt het weI eindig. Hoewel dit in de
twee veldonderzoeken niet expliciet wordt weergeven, lijkt het erop dat naarmate
de tijd verstrijkt, de staande meningsverdeling aan het omkeren is.

281 Zoals bij de OOA bijvoorbeeld wordt gehanteerd. Toen de 00A zich bij de internationale organisatie aansloot, werden alle OOA-
leden, min of meer in een generaal pardon, gecertificeerd. Wil men nu gecertificeerd worden als Certified Management Consul-
tant dan dient aan een aantal inspanningsverplichtingen te worden voldaan. Naarmate er nu na een aantal jaren wordt
ge(her)toetst lijken er steeds meer OOA-leden af te haken. Ze hebben blijkbaar niet aan de verplichte inspanningsverplichtingen
kunnen voldoen.
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Mijn derde conclusie uit de literatuur is het doel van de individuele professionali-
sering: het verbeteren van de individuele kwaliteit en als resultaat daarvan het
verbeteren van het individuele opdrachtresultaat. Ondanks dat interim-managers
het verschil tussen collectief en individueel niet goed kunnen maken, zijn zij het
met deze conclusie in overgrote meerderheid eens. Eerder werd daarover al

gezegd dat ze over zichzelf en over hun beroepsgroep kritisch zijn: ze zijn in hoge
mate tevreden over hun resultaten (en denken dat dit ook opgaat voor de beoor-
deling van hun prestaties door opdrachtgevers en bureaus), terwijl hun eigen

tevredenheid anderzijds gepaard gaat met twijfel en zelfkritiek! Dit geeft aan dat
er een breed gedeelde instelling tot zelfverbetering bestaat; men kijkt hierbij nu
niet alleen naar collega's, maar vooral naar zichzelf.

Mijn laatste conclusie in dit boek gaat over de vormgeving van het proces van
individuele professionalisering van interim-managers. Ik stelde eerder dat bij
beroepsgroepen zonder geaccepteerde en verplichte opleiding (neergelegd in een
Body of Knowkdge and Skills ), individuele professionalisering plaatsvindt via erva-
ringsleren (Kwakman, Onstenk, Klarus, Schan, Driehuis). In het denken van deze
onderzoekers heeft ervaringsleren veel meer het karakter van double loop dan

single loop. Ervaringsleren met twee doelen: niet-expliciete kennis en vaardighe-
den (tacit knowledge) expliciteren en tegelilkertild te zoeken naar een nieuw
repertoire van kennis en handelingen. Ook stelde ik vast dat voor een beroep zon-

der Body of Knowledge and Skills als het interim-management, reflectief leren een
zeer belangrijke leermethode is. Niet iedereen beheerst methodes voor reflectief

leren en zou die methodes dan eerst moeten aanleren. Ik sprak in dat kader over:
leren te leren.
Een belangrijke ontwikkeling bil dat leren is een toenemende belangstelling vanuit
het denken in beroepscompetenties (Boak e.a., Burger & Van Staveren, Klarus,
Smid & Bentvelsen). Samenvattend zijn competenties: de aan een persoon gekop-

pelde vaardigheden gericht op een bepaald (werk)resultaat, en die de kwalificaties

(in de zin van opleidingen) voor een functie of beroep overstijgen. Een set van
competenties (het competentieprofiel) behorend bij een bepaald resultaat, zou
tot een relevante Body of Knowledge and Skills kunnen leiden. Zo ook voor interim-

management. Competenties die regelmatig met betrekking tot interim-managers
worden genoemd zijn: onafhankelijkheid, groot communicatief vermogen, flexi-
bel, ondernemend, hanteren van meerdere managementstijlen, etc. Ik plaats bij
het denken over competenties, en in het bijzonder bil het competentiedenken
betreffende het interim-management, weI enige kanttekeningen. Competenties
zijn moeilijk meetbaar, overlappen elkaar of zijn soms contrair aan elkaar. Een laat-

ste opmerking is het aanleren van competenties: ze behelzen vaak gedragsaspec-
ten en ik betwijfel of interim-managers (die vaak een gevorderde leeftijd hebben)
hun gedrag nog weI kunnen veranderen.
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Kijk ik naar de resultaten van onderzoek 11 dan besteden de interim-managers
relatief veel tijd282 aan allerlei activiteiten gericht op hun professionalisering. Dat

zijn dan activiteiten met meestal een middelmatig gepercipieerde effectiviteit.
Welk gedeelte van deze tijdsbesteding expliciet mag worden gerekend tot leren,
wordt niet eenduidig beantwoord. Als ik de methoden van het ervaringsleren
bezie283 dan vormen deze minder dan een vijfde van de totale activiteiten. De
afzonderlijke aandacht voor reflectie is een fractie daarvan. Toch geven interim-
managers aan dat ze veel leren en dan vooral van opdrachten. Explicitering van
wat ze leerden, is echter moeilijk. Ze delen die opdrachtervaringen echter (te)
weinig met hun collega's. Het is dan ook de vraag of er wei explicitering ontstaat
van hun tacit knowledge en/of dat er zich een nieuw handelingsrepertoire vormt.
Bovendien wordt soms wei gesteld dat het delen van en reflecteren op ervarin-
gen door de dubbele heterogeniteit slechts tot een geringe uitbreiding van het han-
delingsrepertoire of explicitering van tacit knowledge kan leiden; is niet iedere
combinatie van opdracht en interim-manager verschillend en dus onvergelijk-
baar? Onderzoek (Driehuis, 1997; De Haan & De Ridder, 2003) laat zien dat een
dergelijk argument maar gedeeltelijk opgaat. Zij merken wei op dat de effectivi-
teit van bijvoorbeeld intercollegical consult of intervisie sterk toeneemt als de

groepen en hun deelnemers homogener worden samengesteld.
Zijn interim-managers weI bereid om te leren? Uit de geconstateerde zelfkritiek
leid ik af dat die bereidheid er is; men wil tenslotte de kwaliteit van de eigen- en

groepsoutput verbeteren. Bovendien leidt een groter (lees: beter) handelingsre-
pertoire tot opdrachten met nieuwe uitdagingen. Dit laatste is een motiverend

argument voor professionele dienstverleners, nog los van een betere marktposi-
tie of hogere beloning. Willen ze ook eerst leren te leren? Het veldonderzoek
geeft daar geen uitsluitsel over. E6n indicatie om te willen leren te leren, zou het
aantal deelnemers van de door de ORM gefaciliteerde intervisiegroepen kunnen
zijn.284 Het aantal deelnemers aan nieuwe intervisiecycli, in relatie tot het aantal

ORM-leden, is echter gering te noemen.

Vat ik het bovenstaande samen dan neemt de belangstelling bij de interim-
managers voor de eigen individuele professionalisering toe. Ze zien professionali-
sering als een proces, maar niet iedereen vindt dat dit proces een continu karak-
ter heeft. Over het verschil tussen hun eigen individuele acties en het doel daar-

van, of acties van de beroepsgroep en het doel daarvan, is nog veel onduidelijk-
heid. Dat ze willen en moeten leren wordt breed beleefd; ze besteden er ook

relatief veel tijd aan. Maar hoe ze effectief kunnen leren uit hun eigen ervaringen
of uit die van hun beroepsgenoten, en dat ze vaak eerst moeten leren te leren, is
veelal onbekend.

282 Tenminste als we het totale aantal dagen per jaar bijvoorbeeld mogen vergelijken met de verplichte hoeveelheid dagen per jaar
van ander beroepsgroepen.

283 Zoals: collegiale contacten, evaluaties, schaduwmanagement en reflectie.
184 Intervisie wordt hierbij beschouwd als een methode om te leren van ervaringen.

188



8.3 Het collectieve proces

Ik concludeerde eerder in dit boek dat er bij het interim-management weinig spra-
ke is van collectieve professionalisering; collectief in de zin van een herkenbaar
streven naar maatschappelijke acceptatie: de klassieke opvatting van professionali-
sering dus. Is er rond interim-management dan helemaal geen sprake van een col-
lectief professionaliseringsproces? Niets is minder waar. De afgelopen 25 jaar is er

veel gebeurd en vooral de laatste vijf jaar is er sprake van acceleratie. Aan de hand
van een aantal kenmerken zal ik hieronder kort samenvatten wat er in het kader
van collectieve professionalisering van interim-management weI heeft plaatsge-
vonden:

-  Begripsomschrijving en het domein
Discussies over de omschrijving van interim-management waren en zijn er veel-
vuldig. Duidelijk is weI geworden dat dd interim-manager of h6t profiel van d6
interim-manager niet bestaat. Hetzelfde geldt voor dZ interim-managementop-
dracht. In het verlengde van definiering speelt ook het domeinvraagstuk. Dat
laatste, zo blijkt uit mijn veldonderzoek, is niet echt inhoudelijk aan de orde. En
afgezien van tegengestelde commerciale belangen, is er zelden sprake van
inhoudelijke domeinconflicten met andere beroepsgroepen.

-  De interim-manager
Het aantal interim-managers heeft zich sinds het bestaan ervan, verveelvoudigd
en de economische recessie van de laatste jaren laat zien hoe flexibel de interim-

managementmarkt is. Belangstelling voor de inhoud van de beroepsbeoefening
is de laatste jaren sterk aan het toenemen al is het niet duidelijk of dit komt door
de sterke groei van de jaren negentig (waarbij door de snelle marktgroei geen
aandacht voor de beroepsontwikkeling was) of een gevolg is van de recente

recessie (en men zich thuiszittend realiseert, dat de markt om betere interim-
managers vraagt). Ook constateer ik dat interim-managers in toenemende mate
beseffen dat hun eigen professionalisering van groot belang voor de toekomst is.
In de twee veldonderzoeken is eerder geconstateerd dat de interim-manager
zich relatief sterk richt op de collectieve aspecten van de professionalisering en
tegelijkertijd open staat voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

-  Beroep en branche georganiseerd
Er is nu 66n beroepsvereniging (ORM) en 66n branchevereniging (RIM). Welis-
waar is de participatiegraad van de twee organisaties laag, zij worden maat-

schappelijk weI gezien als dZ spreekbuis voor de beroepsbeoefenaren, respectie-
velijk de bureaus. Ze onderkennen hun gezamenlijk belang en zoeken sinds

enkele jaren een steeds nauwer wordende samenwerking: wederzijds respect en
waardering zijn herkenbaar gegroeid.

-  De bureaus en de RIM
De laatste vijftien jaar kwamen er veel bureaus bij en de gemiddelde omvang
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van de bureaus nam fors toe. Toch is het aantal leden van de RIM gedaald. En
pas vele jaren na de oprichting kwam men binnen de RIM tot vergelijking van
bureaucontracten of vond ISO-certificering plaats. Bureaus keken meer naar
elkaar dan dat het branchebelang op de voorgrond stond. Vooral de (fiscale)
kwestie van het zelfstandig ondernemerschap van interim-managers, leidde bij
de RIM tot gezamenlijke belangenbehartiging.
Het initiatief tot een Masterclass aan de Rotterdam School of Management
vormde een eerste (en enige) collectieve aanzet van bureaus tot de inhoudelijke

beroepsontwikkeling. Sommige bureaus ontwikkelden de laatste jaren beroeps-
inhoudelijke seminars en cursussen of organiseerden intervisiegroepen. De aan-
houdende kritiek op het samenvallen van schaduwmanagement en accountma-
nagement heeft bij de meeste bureaus niet geleid tot een andere invulling daar-
van. De personele verbindingen tussen schaduwmanager, intervisor en selecteur

(die bij een potentidle opdracht de juiste interim-manager bepaalt) wordt niet
altijd gewaardeerd. Ook de soms (hoge) financiale bildrage die bureaus voor hun
seminars of cursussen vragen, draagt daaraan bij.
De recente toezegging van RIM-bureaus om binnen een aantal jaren alleen nog
maar met ORM-leden te zullen samenwerken, is een positieve ontwikkeling.

-  De ORM

De beroepsvereniging is als beroepsorganisatie de laatste vijf jaar sterk in

omvang toegenomen. Maar ze vertegenwoordigt slechts een klein deel van de
totale populatie van interim-managers. Positief is dat er momenteel een aantal
condities aanwezig is om verder te kunnen groeien. Zo is er sinds eind 2003 nog
maar 66n soort lidmaatschap voor actieve interim-managers. ledereen die zich-
zelf interim-manager noemt, kan nu lid worden.
Extern is de ORM een gerespecteerde gesprekspartner en wordt gezien als d6
spreekbuis van de beroepsgroep. Het door de ORM geinitieerde Platvorm voor

Zelfstandige Ondernemers is een groot succes. Het Platvorm heeft hiermee
deels de functie van (materiele) belangenbehartiging van de ORM overgeno-
men.
De door de ORM aangeboden beroepsinhoudelijke activiteiten voor haar leden
kennen een redelijke mate van deelname en in toenemende mate waardering.
De ORM is twee jaar geleden begonnen met een publicatiereeks over interim-
management en de eerste uitgaven zijn inmiddels verschenen. Een tweede,
recent initiatief van de ORM is het aangaan van een samenwerking met het tijd-
schrift Management Consultant.

-  Het Register
Er is sinds 2003 sprake van een register voor interim-managers, waarvoor de
ORM en de RIM gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Oude bestanden zijn

geschoond en er zal voor het register gezamenlijk een nieuw toetsingskader
worden ontwikkeld. Toetreding tot het register is vrijwillig en in de toekomst zal
toetsing en hertoetsing volgens dat nieuwe toetsingskader worden uitgevoerd.

Registermanagers mogen de juridisch beschermde titel rm voeren.
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-  Regels en tucht
Sinds midden 2004 is sprakevan 66nset van gedragsregels die zowel voor
ORM-leden als RIM-leden geldt. Ook het tuchtrecht wordt samengevoegd. Aan-
gesloten bureaus moeten de door hen in te zetten interim-managers onderwer-

pen aan dezelfde regels als de leden van de ORM. Voor de niet-ORM-leden is er
geen reden meer om geen lid te worden.

-  Opleidingen en leren

De Masterclass bij de Rotterdam School of Management heeft navolging gekre-
gen bij het SIOO en sommige universiteiten of hogescholen. De nadruk bij al
deze opleidingen ligt nog sterk op cognitieve leeraspecten en het denken in ter-
men van competenties neemt langzaam toe. Het brede spectrum van competen-
tieontwikkeling met behulp van reflectie of het aanleren van reflectiemethodes,
heeft in de curricula echter geen dominante plaats. De aangeboden opleidingen
proberen zich steeds meer te onderscheiden naar verschillende (groepen) inte-
rim-managers of verschillende soorten opdrachten. Het aantal deelnemers aan

deze opleidingen is relatief gering. De economische recessie en verandering van
regels door het LISV/UWV,285 leidden de laatste jaren tot een afname van het
aantal deelnemers. De ORM heeft recent het initiatief genomen de aanbieders
van opleidingen voor interim-managers in een platvorm bijeen te brengen.
Hoe en wat interim-managers leren uit opdrachten is onbekend. Wei dat ze het
teren voornamelijk alleen doen en hun ervaringen (te) weinig delen met colle-
ga's. Ze worden door schade en schande wijzer, al is het voor hen - zo zagen we
in onderzoek 1 - moeilijk leerervaringen te expliciteren. Ontstaat het zo door
Ramondt geschetste risicomildend gedrag en/of ontstaat er gaandeweg een aan-
vullend handelingsrepertoire?

- (Wetenschappelijk) onderzoek en publicaties
Veel van de in het verleden gepresenteerde publicaties kwamen van interim-

managementbureaus: ze hadden meer een marketingachtergrond dan dat ze een
inhoudelijke bijdrage aan de beroepsontwikkeling voor ogen hadden. Gaande-

weg heeft zich daarin na het begin van de jaren negentig een kentering voorge-
daan. Universitaire belangstelling is dan ook nog maar van recente datum. Zo

zijn er in de laatste paar jaar meer, op wetenschappelijk studies gebaseerde, boe-
ken gepubliceerd,286 dan in de tien jaar daarvoor.

Op een aantal plaatsen wordt gesproken over expertisecentra (RSM, ORM en
SIOO); de toekomst zal leren of daarin versnippering kan worden voorkomen.

285 In de discussie rond het zelfstandig ondernemerschap van interim-managers stelde het LISV (en aansluitend het UWV) dat een
voorwaarde om als ondememer te worden beschouwd, de interim-manager gemiddeld iaarlijks duizenden euro's in zichzelf dien-
de te investeren. Auto's, kantoren en inrichting van kantoren waren buitengesloten, en opleidingskosten bleven daartoe als enige
mogelijkheid over. In 2002 is deze voorwaarde vervallen. Tegelijkertijd begon de economische recessie die als gevolg had dat veel

interim-managers geen inkomsten meer hadden.

286 Van Hout (2001); Maas (2004); Ramondt (2004); Reijniers (2001,2003,2004) en Van Hout e.a. (2004)
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- Maatschappelijke erkenning
Van maatschappelijk vertrouwen en legitimering of daarvan af te leiden autono-
mie, is geen sprake; erkenning op deelgebieden heeft spaarzaam plaatsgevon-
den. Het begrip interim-manager is voor vrijwel niemand meer onbekend en het
interim-management heeft zich ontwikkeld tot een alom aanvaard management-
instrument. Ook regelgevende en uitvoerende instanties als de Tweede Kamer,

het LISV/UWV of de fiscus zien de interim-manager en haar vertegenwoordigers
tegenwoordig als volwaardige gesprekspartners.

De vraag of men een gekwalificeerde dan weI een niet-gekwalificeerde interim-

manager is, is vooral binnen de beroepsgroep aan de orde. Opdrachtgevers of de
bredere samenleving staan bildeze vraag (nog) weinig stil.

Binnen de beroepsgroep en branche hebben dus veel acties in de richting van
collectieve professionalisering plaatsgevonden en weI in een toenemend tempo.
Een aantal van deze acties zijn herkenbaar in de eerder besproken faseringen van
Wylenski, Abbott of Keller. Veel van de ontwikkelingen zijn te herleiden naar de

indeling in de drie niveaus van Mok, en een aantal ontwikkelingen heeft raak-
vlakken met de strategieen of benaderingswijzen van Van der Krogt. Interim-

management is daarmee een beroepsgroep die niet probeert de status van een

volledige (klassieke) professie te bereiken, maar weI via een professionaliserings-
proces een volwaardige beroepsgroep te worden. Er mag daarbij niet worden

vergeten dat collectieve professionalisering zonder individuele actie niet kan

plaatsvinden en dat individuele professionalisering slechts leidt tot individueel
kwalitatief betere opdrachtresultaten.
De klassieke professie en haar achterliggende theorieen en gedachten blijken
weinig toepasbaar bij het bestuderen van het interim-management: er is (te)
veel aandacht voor de collectieve acties en (te) weinig voor de individuele aspec-
ten. De (universitaire) opleiding vormt daarbij de (hoge) toetredingsdrempel.
Het interim-management heeft geen Body of Knowledge and Skills en kent een
dergelijke (universitaire) toetredingsdrempel niet. Bovendien maakt de dubbele

heterogeniteit de ontwikkeling van 66n BoKS vrijwel onmogelijk.

8.4  En hoe nu verder?

Aan het eind van dit onderzoek wil ik de voorgaande conclusies gebruiken om te
komen tot een aantal aanbevelingen en suggesties die mogelijk knelpunten kunnen
verminderen en ontwikkelingen kunnen versnellen en uitbreiden.
Na bijna 30 jaar wordt er van interim-management zo veel gebruik gemaakt dat er

sprake moet zijn van een zinvol managementinstrument en beroep. Toch is het
voor de beroepsgroep en de individuele interim-manager van groot belang hun
diensten, in termen van opdrachtresultaat, kwalitatief te verbeteren. Het biedt de
beroepsgroep de kans te groeien naar een hechte groep van professionals en tege-
lijkertijd de ruilwaarde en gebruikswaarde te verbeteren. In het verlengde daarvan
moet misschien ook een Body of Knowledge and Skills worden ontwikkeld. Niet 66n
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BoKS, maar zeker weI competentieprofielen in relatie tot verschillende opdrachtty-
pen en/of cliifntorganisaties.
Het interim-management zal bij haar verdere ontwikkeling rekening houden met
de volgende drie perspectieven, te weten: heldere keuzes, rolconcentratie en
effectiviteit.

Heldere keuzes door ORM, RIM en interim-manager
De ORM heeft sinds haar ontstaan in de aandachtverdeling tussen belangenbehar-
tiging en beroepsontwikkeling getwijfeld. Zil zal moeten kiezen voor de juiste ver-

houding daartussen. Primair is zij de vertegenwoordiger van de beroepsgroep en
secundair de stimulator en facilitator van de beroepsontwikkeling. De ORM zal in
die laatste rol zich meer initierend en voorwaarde scheppend dan uitvoerend die-
nen te gedragen en kan daarmee aandacht en tild voor het ORM-bestuur vrij
maken om de ledengroei te stimuleren. Zeker nu er weinig drempels meer bestaan

om tot de ORM toe te treden. Het verlagen van de jaarlijkse contributie in combi-
natie met het afzonderlijk laten betalen voor deelname aan ORM-activiteiten,
wordt daarbij sterk aanbevolen.

De bewaking van de beroepsontwikkeling en kwaliteit van de beroepsuitoefening
komt daarmee automatisch te liggen bij het toekomstig te hanteren toetsingskader
van het Register. Voorgesteld wordt dat toetsingskader, vergelijkbaar met de OOA
en de Certified Management Consultants, te richten op inspanningverplichtingen en

daarbij het gangbare puntensysteem af te schaffen. Het toetsingskader zou daarbij
uit twee niveaus bestaan. Vooraf een Persoonlijk Ontwikkel Plan en enkele jaren
daarna een toets op de uitvoering van dat individuele plan. De te wensen streng-
heid kan in samenhang tussen ORM en RIM nader worden vastgesteld. Ik stel voor
de lat voor de komende vijf jaar niet te hoog te leggen: het gaat hierbij allereerst
om het denken over competentieontwikkeling te stimuleren en niet om kwalifica-
ties vast te leggen.
De keuze moet voor de individuele interim-managers gericht ziIn op de kwaliteit
van zijn beroepsuitoefening, in samenhang met reflectief leren van en met colle-

ga's, supervisors, intervisors of schaduwmanagers.
De keuze voor de bureaus is minder gemakkelijk. Als bureaus in de toekomst

alleen nog met ORM-leden willen werken en als het register de individuele
beroepsontwikkeling toetst, zullen de (inhoudelijke) taken van bureaus afnemen.

Het selectieproces aan de voorkant van hun netwerk van interim-managers vervalt
daarmee. Behalve bijeenkomsten met een sociaal gehalte kunnen bureaubijeen-
komsten met een professionaliseringskarakter in frequentie afnemen.

En het schaduwmanagement dani Is dat niet een bureauverantwoordelijkheid? Uit
het verleden blijkt dat als er al (zinvol) schaduwmanagement plaatsvindt, interim-

managers dat veelal ervaren als een conflict of interest tussen het commerciele

belang van het bureau en het opdrachtbelang van interim-manager en opdrachtge-
ver. Ook de economische afhankelijkheid van de interim-manager van de bureaus

speelt daarin een rot. Ik raad daartoe aan het schaduwmanagement los te koppelen
van de bureaus en in een aparte organisatie onder te brengen. De interim-manager
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kan (moet) bij die aparte, en van bureaus onafhankelijke organisatie zijn eigen (ver-
plichte) en adequaat toegeruste schaduwmanager kiezen. Of de bureaus of de

interim-manager dit betalen, is een kwestie van overleg. Zeker is wei dat de
bureaus een klein gedeelte van hun huidige marge daartoe ter beschikking kunnen
stellen. De bureaus kunnen zich aldus richten op hun commercitle functie, het
doen van goede intakes en de selectie van de juiste interim-manager. De bureaus
weten zich in de richting van hun opdrachtgevers verzekerd van een door een

goede schaduwmanager begeleide interim-manager. De interim-manager krijgt de
beschikking over een onafhankelijke schaduwmanager en kan deze behalve bij de
ondersteuning van een lopende opdracht, benutten voor zijn eigen beroepsont-
wikkeling. En het petten-probleem van de schaduwmanager? Dat is hiermee opge-
lost.
De RIM zal het overlegplatform voor bureaus blijven; de functie die zij nu ook ver-
vuld.

Rolconcentratie voor ORM, RIM en Register
De bovengeschetste taken van de verschillende partijen zijn als volgt samen te vat-
ten: de bureaus: (commercie, intake en selectie), de brancheorganisatie RIM (over-

legplatform van bureaus), de organisatie van beroepsbeoefenaren ORM (belan-
genbehartiger, ledengenerator, initierend en voorwaarden scheppend bij de
beroepsontwikkeling), het Register (bewaker van de individuele kwaliteit) en de
interim-manager (gericht op zijn eigen kwalitatieve ontwikkeling), dienen een
focus te kiezen en deze keuze consistent vast te houden. In het verleden vroegen
terugkerende discussies over bijvoorbeeld definiering, belangenbehartiging of
beroepsontwikkeling, telkens om (te) veel aandacht en tijd. Ontwikkelingen zijn
daardoor geremd of beeindigd. Aanbevolen wordt keuzes en taken helder te com-
municeren, te voorzien van een tijdpad en te verwachten resultaat, deze vervol-

gens vast te houden en zo mogelijke discussies kort te sluiten. Dit zal van de
bestuurders en vooral van de interim-managers enige discipline vragen. Naast de
eerder genoemde partijen zal er behalve een onafhankelijke tucht- en arbitrage-

instantie, ook een onafhankelijke organisatie van schaduwmanagers moeten wor-

den opgericht.

Effectiviteit
Terugkerende discussies vragen herhaaldelijk veel tild hetgeen de aandacht nogal

versnipperd; rolconcentratie moet dat tegengaan. Opmerkelijk dat deze discussies
zelden gingen over de effectiviteit van (professionaliserings)activiteiten. De uit-
komsten van het veldonderzoek 11 laten zien dat interim-managers hun eigen (pro-
fessionaliserings)activiteiten als middelmatig effectief beleven. Aanbevolen wordt:
kies voor minder, maar dan weI beter. Beter in de zin van het behalen van een

hogere effectiviteit. Activiteiten die daarbij meer aandacht zullen moeten krijgen
zijn het leren-van-elkaar waarbij reflectie centraal staat. Ik denk hierbij aan bijvoor-
beeld: intervisie, supervisie en (gedegen) schaduwmanagement. Dat opleidingsin-
stituten daarin een rol kunnen spelen is vanzelfsprekend, maar de ORM zal daarbij
een bepalende rol hebben. We komen daarmee uit bij een beroepsvereniging die

194



een strategie rond de professionaliteit van de beroepsgroep kiest, en als afgeleide
daarvan opleidings- en ontwikkelingsinstrumenten voor de beroepsgroep vast-
stelt. Op deze wijze kunnen in de toekomst verschillende competentieprofielen of
verschillende Bodies of Knowledge and Skills ontstaan. Toekomstig (wetenschappe-
lijk) onderzoek zal daar zeker aan kunnen bildragen.
Opleidings- en ontwikkelingsinstrumenten moeten weI tot intrinsieke motivatie
leiden en in hun effectiviteit herkenbaar (meetbaar) zijn. Bovendien kunnen ORM
en RIM in hun samenspraak bij het ontwikkelen van het toekomstige toetsingska-
der van het Register, met opleidingswensen rekening houden.

8.5  Tot slot

We hebben gezien dat het interim-management sinds het eind van de laren zeven-

tig op alle fronten een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Van de

levenscyclus zijn de pioniersfase, de diversificatiefase en specialisatiefase gepas-
seerd. De enorme groei en het karakter van een aanbodgestuurde markt leidden

tot een snellere marktontwikkeling dan de beroepsontwikkeling kon bilhouden.
Het leek de noodzaak tot kwaliteitsstreven en -verbetering minder urgent te
maken; er waren opdrachten genoeg en ook voor iedereen die wilde toetreden.

Interim-managers konden gemakkelijk toetreden en hadden een relatief grote keu-
zevrijheid welke opdrachten ze wilden aannemen. Alleen loyaliteit en economische

afhankelijkheid remden het bureau-hoppen.
Met de huidige dip in de markt zijn het de opdrachtgevers die weer wat te kiezen

hebben en stijgen de aandacht en urgentie voor de individuele kwaliteit. Misschien
dat de beroepsontwikkeling van interim-management daarmee de inhaalslag naar
een kwalitatief volwassen beroepsgroep van professionals zal maken.
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Samellvattillfl

Interim-management, met haar oorsprong in het midden van de jaren zeventig, is
vooral een Nederlands fenomeen. Het is een managementinstrument waarbij
managers 'van buiten' op tijdelijke basis managementrollen vervullen bij clientor-

ganisaties. Het belangrijkste verschil tussen de interim-manager en de reguliere
manager in vaste dienst, ligt in de aanleiding voor hun werving. De reguliere
manager wordt geworven op een functioneel profiel, terwijl de interim-manager
wordt aangetrokken voor een probleem. Dergelijke problemen kunnen varieren tus-
sen het tijdelijk overbruggen van een opengevallen plek, tot het leidinggeven aan
veranderingsprocessen.
Interim-management is complex. Allereerst zijn er drie partijen betrokken: de inte-

rim-managers, de interim-managementbureaus en als laatste de opdrachtgevers.
Tussen deze drie partijen door functioneert een schaduwmanager, meestal een
medewerker van de betrokken bureaus. Interim-managers zijn vrijwel volledig eco-
nomisch afhankelijk van bureaus. De tweede complicerende factor is de zoge-
naamde dubbele heterogeniteit; alle interim-managers zijn verschillend en alle

opdrachten zijn verschillend.

In de laatste dertig jaar is de omvang van het interim-management in Nederland
explosief toegenomen. Ging het in de eerste laren om enkelen, tegenwoordig gaat
het om tienduizenden. Het echte aantal is niet bekend, en afhankelijk welke defini-
tie wordt gehanteerd, varieren schattingen tussen de 5.000 en 40.000. Onderzoe-

kers leggen de oorzaak voor het begin van het interim-management bij de econo-
mische recessie aan het einde van de jaren zeventig. De groei die volgde wordt

voornamelijk verklaard door de Nederlandse managementcultuur (Poldermodel)
en het inflexibele arbeidsrecht in Nederland.
Ook buiten Nedertand is interim-management een gegeven. In de Angelsaksische
landen lijken de opdrachten voornamelijk het karakter van vervanging te hebben,

terwijl in de noordelijke landen van Europa opdrachten een met Nederland verge-
lijkbare aanleiding te hebben; namelijk een context van veranderingen. Het laatste

sluit aan bij de studies naar culturele verwantschap van nationale (management)
culturen. Geen ander land kent (relatief gezien) een zo grote inzet van interim-

managers dan in Nederland. In het buitenland startte het fenomeen later en lijkt
soms weI vanuit Nederland geexporteerd te zijn.

Tot voor kort waren sociologische studies naar professionalisering hoofdzakelijk
gericht op collectieve doelen en activiteiten. Het belangrijkste doel betrof de wor-
ding tot een professie. Tegenwoordig staat de individuele kwaliteit meer op de voor-

grond en de eerdere studies schonken daaraan vrijwel geen aandacht. Dit leidde in
deze studie tot het theoretisch onderscheid tussen de collectieve en individuele pro-

fessionalisering. Het eerste richt zich op een beroepsgroep-als-geheel die de maat-
schappelilke acceptatie nastreeft, terwijl het tweede zich richt op de verbetering
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van de individuele kwaliteit in termen van het werkresultaat. Tegenwoordig moet
een professional continu blijven streven naar verbetering van zijn kwaliteit. Gecon-
cludeerd werd dat een professional un interim-manager zijn kwaliteit voornamelijk
kan verbeteren door continu en reflectief, van zijn eigen ervaringen (opdrachten)
en de ervaringen (opdrachten) van zijn beroepsgenoten, te leren. Het leren moet
reflectief zijn omdat de beroepsgroep van interim-management geen (breed geac-
cepteerde) Body of Knowledge and Skills (BoKS) heeft. Toetreding tot de beroeps-
groep is vrij: er is geen kwalificerende (academische) drempel zoals bij de traditio-
nele professies. Voordat een interim-manager reflectief kan leren dient hij vooraf
eerst leren-te-leren.

Collectieve professionalisering verloopt traag in Nederland. Individuele interim-
managers hebben een beroepsorganisatie (Orde van Register Managers of ORM),
maar er zijn slechts 300 leden. De bureaus hebben hun eigen brancheorganisatie

(de Raad voor Interim Management of RIM) met 15 leden. De organisatiegraad is

dus laag. De RIM heeft onlangs dat hun leden (binnen enkele jaren) alleen nog
ORM-leden zullen inzetten. Beide organisaties beheren samen een Register.
Collectieve professionalisering heeft tot zover niet tot voldoende maatschappelij-
ke acceptatie geleid, maar RIM en ORM worden door de fiscus en de Tweede
Kamer weI gezien als de spreekbuis voor het interim-management. Anderzijds
wordt interim-management in Nederland gezien als een zinvol managementinstru-
ment.

In het eerste (kwalitatieve) veldonderzoek is gekeken naar de mogelijke verande-

ringen van interim-managers in hun percepties over professionalisering en hun
domein. In dit eerste veldonderzoek werden twee groepen tweemaal 6n op twee
verschillende momenten geinterviewd. De eerste groep nam deel aan de Master-

class Interim-management, de tweede groep niet. Het tweede (kwantitatieve) vel-
donderzoek onderzocht dezelfde onderwerpen en keek tegelijkertijd naar de
inspanningen van individuele professionalisering. De resultaten van beide onder-
zoeken laten zien dat interim-managers zo goed als geen onderscheid kunnen
maken tussen collectieve en individuele professionalisering. Toch is de overgrote
meerderheid van de interim-managers overtuigd dat verbetering van mijn eigen
kwaliteit het belangrijkste (eigen) doel is. Er is een grote tevredenheid over het

eigen werk in combinatie met zelfkritiek geconstateerd. Tegelijkertijd leeft er de
wens tot zelfverbetering en aandacht voor aspecten van collectieve professionalise-
ring. Individueel besteden interim-managers veel tijd aan professionalisering:
gemiddeld bijna 28 dagen per jaar! Maar de effectiviteit van al die inspanningen
wordt als middelmatig beleefd. Leren van beroepsgenoten is minder dan twintig
percent van de totale inspanningen en de tijdsbesteding aan reflectieve methodes
gemiddeld slechts 1,6 dagen per jaar.

Analyse van de activiteiten van ORM en RIM over de laatste vijftien jaar toont dat
ook deze organisaties het onderscheid tussen collectieve en individuele professio-

nalisering niet hebben kunnen maken. Het is daarom niet opmerkelijk dat strategi-
sche doelen ontbraken; binnen deze organisaties waren de leden meer naar elkaar
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bezig, dan naar buiten te kijken. Het streven naar maatschappelilke acceptatie of

stimulering van beroepsontwikkeling loopt daardoor steeds door elkaar heen.

Tot slot van deze studie kom ik tot een drietal groepen van aanbevelingen: heldere

keuzes, rolconcentratie en effectiviteit. Deze aanbevelingen kunnen de nog jonge
beroepsgroep mogelijk helpen te groeien naar een kwalitatief volwassen beroep.
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Summary

Interim or temporal management is a predominantly Dutch phenomenon
originated in the middle of the seventies. It concerns managers from 'outside' who
fulfill, within a limited time frame, management tasks within a client organisation.
The main difference between a regular manager and an interim manager is the
reason to recruit: a regular manager is recruited consistent with a functional
profile, while an interim manager is recruited to solve a (temporal) problem. Those
problems can vary from 'filling a temporal gap' to managing a process of change.
The interim management market is complex. The first complexity is that there are
three parties involved: the interim managers, the intermediaries and last but not
least the clients. Between the three parties there is often an active 'shadow-

manager', who is usually a staff member of the intermediary. Interim managers are
nearly fully economically dependent on the intermediaries. The second complexity
is the so-called 'double heterogeneity': all interim managers are different and all
assignments are different.

The use of interim management in The Netherlands has grown significantly in the
last thirty years, from a few in the first years, to tens of thousands nowadays.
Realistic numbers are hard to give and depend on how'interim management' is
defined; estimates vary between 5,000 and 40,000. Researchers relate the start-up
of interim management in The Netherlands to the economic crisis at the end of
the seventies. The following growth is mainly related to the Dutch management
culture of the 'Polder model' and the inflexibility of Dutch labour laws.
Outside The Netherlands we also see this management-instrument. In Anglo-
Saxon countries assignments are mainly 'gap filling', while in the Nordic countries
of Europe assignments look like management-of-change-processes comparable to
The Netherlands. The last is consistent with the theories on relationships between
national (management) cultures. No other country shows as high of a number of
interim managers as are found in The Netherlands. In other countries this pheno-
menon started later and appears sometimes to be exported from The Nether-
lands.

Until recent years sociological studies of professionalization mainly focused on
collective goals and actions. The main goal was 'to become a profession'.
Nowadays the individual quality has become more important and the early studies
did hardly pay attention to this object. In this study the theoretical distinction has
been made, between 'collective' and 'individual professionalization'. The first
focuses on the occupation-as-a-whole to reach societal acceptance, while the
second focuses on the improvement of individual output quality. Nowadays a
modern professional has to work continuously on his quality and the professional
interim manager can primarily improve his quality by continuous reflective
learning from his own experiences (assignments) and the experiences
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(assignments) of his peers. Learning has to be reflective because interim

management does not have a (widely agreed) Body of Knowledge and Skills or BoKS.
Entering the occupation is possible for everyone: there is no qualifying (academic)
education or BoKS like the traditional professions. But before an interim manager

can learn with reflective techniques, he first has to 'learn-to-learn'.

Collective professionalization of interim management in The Netherlands is
progressing slowly. Individual managers have their occupational association (the
ORM) but it has only 300 members. Intermediary organisations also have their
own association (the RIM) with only 15 members. So, the organisation levels are

low. RIM-intermediaries recently promised only to use members of the ORM

(within a few years). Both organizations share a Register of interim managers.
Until now collective professionalization has not reached sufficient recognition by
society, but RIM and ORM are stakeholders for the fiscal authority or The Dutch

Commons and interim management is commonly known as a useful management-
instrument.

The first (qualitative) survey in this study investigated a possible change in

perception of interim managers about professionalization and their working-
domain. This survey did question two groups at two times. One of these groups
followed a Master Class, the other did not. The second (quantitative) survey
investigated the same topics as the first survey and also investigated the time

spent on actions to professionalize individually. The two surveys show that interim

managers hardly distinguish between collective and individual professionalization.
Nevertheless the majority of interim managers strongly agrees that the target of
their (individual) professionalization is 'to improve my own quality' and they also

perceive immanent importance on collectieve aspects. They are mainly satisfied

with their own results but are critical on their own behalf. It's a combination of
satisfaction and the wish to improve themselves. Individually they spend much

time on actions to professionalize: nearly 28 days a year!  But the effectiveness of
those actions is perceived as being mediocre. Learning from their peers represents
less than one-fifth of their time spent and they spend only 1.6 days per year, on

average, on reflective techniques.
An analysis of the actions of the ORM (and predecessors) and RIM during the last
15 years shows us the same lack of distinctiveness. It's therefore not strange to
notice a lack of strategic goals or tactics. The organisations seem to look more to
their colleague-members than the 'outside'. Targets to gain societal acceptation or
to stimulate professional-building, are mixed all the time.

In the end of this study I suggest three categories of recommendation: clear

choices, role-consistency and effectiveness of actions to professionalize. These

recommendations can possibly help the new occupation to become a dense group
of 'real' professionals.
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Bulatle I
Onderzoek I

Vragenlijst le ronde

datum :
naam :

Algemeen
- geboortejaar
- man/vrouw
- opleiding
- werkervaring voor interim-managementperiode
- sinds wanneer interim-manager
- reden/motivatie om interim-manager te worden

Eigen opdrachten
- aantal afgeronde opdrachten
- hoe omschrijft u kort de aanpak van een opdracht
- hoe omschrijft u uw eigen managementstijl
- welke invloed heeft u bij het accepteren van opdrachten
- heeft u zelf weI eens een opdracht na aanvang teruggegeven (reden)

Ontwikkeling
- onderkent u bij u zelf een ontwikkeling bij de acceptatie van opdrachten (soor-

ten)
- welk type opdracht heeft uw voorkeur (keuze uit typologie), argumenten
- welk type opdrachtgever heeft uw voorkeur (keuze uit typologie), argumenten
- welke onderdelen van opdrachten ervaart u als moeilijk
- kunt u specifieke leerervaringen uit opdrachten noemen
- hoe bent u daarmee om gegaan
- vinden opdrachtevaluaties plaats, met wie, wanneer en hoe
- hoe gaat u met de resultaten van deze evaluaties om

Domein
- waar begint volgens u het beroepsterrein van de interim-manager en waar houdt

het op
- welke andere beroepsgroepen grenzen aan het werkterrein van de interim-
manager

- is er sprake van 'grensconflicten', algemeen of specifiek
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Professionalisering
- wat verstaat u onder professionalisering van interim management
- onderkent u daarbinnen specifieke elementen en/of instrumenten
- ziet u professionalisering een noodzaak of een wens: waarom

- slaat dat op de beroepsgroep als geheel of op uzelf
- hoe wordt uw eigen professionalisering beinvloed door collega's, bureaus of

opdrachtgevers
- wat heeft u zelf de laatste twee jaren aan professionaliseringsactiviteiten uitge-

voerd (kwalificering/kwantificering)
- hoe wilt u dat organiseren (zelf, met anderen, door de bureaus)

Certificering/lidmaatschappen/registers
- hoe draagt certificatie/registratie volgens u bij aan professionalisering
- wat betekent dat voor de beroepsgroep of voor jezelf
- bent u lid van de ORM of een andere beroepsvereniging
- overweegt u lid te worden van de ORM of een andere beroepsvereniging
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Bulatle II
Onderzoek I

Toonkaart (le ronde)

Typologie van opdrachten kenmerken

Veranderingsmanagement - extern afgedwongen
- structureel en strategisch
- geleidelijk of schoksgewijs

Turn-around of crisismanagement - veranderingsmanagement met hoge mate van
urgentie

- soms met conflicten tussen personen of gremia

Deskundigheidsmanagement - te weinig specifieke deskundigheid aanwezig
in cliiintorganisatie

- vaak functioneel van karakter
- voor zowel 'zieke' als 'gezonde' organisaties.

Overbruggingsmanagement - vervangen van een functionaris

Projectmanagement - leiding geven aan een (uniek) project
- vooraf omschreven resultaat, periode en mid
delen

- geen lijnverantwoordelijkheden en bevoegd
heden

Typologie van opdrachtgevers / cli6ntorganisaties

- Bedrijfsleven
- Nutsbedrijven
- Openbaarvervoer
- Gezondheidszorg
- Onderwijs
- Cultuur (buiten de overheden)
- Bureaucratische dienstverleners
- Overheden (inclusief diensten) Rijk, Provincie, Gemeente
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Bijlage III
Onderzoek I

Vragenlijst ie Ronde

naam:
daturn :

Wat is uw eigen definitie/omschrijving van interim-management?

Is professionalisering van de beroepsgroep wens of noodzaak? Waarom?

Is de eigen professionalisering wens of noodzaak? Waarom?

Wat is sinds begin 1999 van invloed op de eigen professionalisering:
- vanuit bureau's?
- vanuit collega's?
- vanuit opdrachten?
- van opdrachtgever?

Bij wie ligt het initiatief tot professionalisering?

Hoe kan uw professionalisering worden ondersteund?

Waaruit bestonden uw professionaliseringsactiviteiten sinds aanvang 1ggg?

Hoeveel tijd heeft u daar sinds aanvang 1999 aan besteed? (eventuele onderverde-

ling?)

Draagt certificering bij aan professionalisering van de beroepsgroep? Waarom?

Draagt opname in een register voor interim managers bij aan de professionalise-
ring van de beroepsgroep? Waarom?

Bent u lid van een beroepsorganisatie voor interim managers? Waarom?

Bent u opgenomen in een register voor interim managers? Welk?

219



B ij latl e  IV

Onderzoek I

Eigen omschrijving van professionalisering interim-management? (ie ronde)

RSM - Vrouw
- meer vat (expliciteren) krijgen op de fases om beter te kunnen handelen, beter te kunnen spe-

len, wat je creeert in een omgeving als de masterclass (een situatie waarin je moet denken);
- als ik 65 wordt mag het vak voor mij geen geheimen meer hebben, dat betekent: alle branches

en echte crisis/turn-aroundopdrachten kunnen/kennen. Leren en zelf ontdekken, een bijdrage
kunnen leveren aan de ontwikkeling van het beroep m.b.t. kennis, kunde en kunst (niet: kunstje);

- bijblijven in het vak (management), op de hoogte blijven en verder bekwamen, ook op de hoog-
te blijven van de advieskant;

- Elementen: cursussen, intervisie, over het vak praten, literatuur bijhouden, zelf iets organiseren;
- cognitieve persoonlijke ontwikkeling van het vak, is het echt een professie met als noodzakelijk

kenmerk kwetsbaar zijn (binnen het vak), cognitieve instrumenten, intervisie als kwaliteitstoets
watle dwingt tot een proces van ontwikkeling van het vak;

- voor zichzelf: oplossingen kiezen die altijd het beste zijn voor de opdracht maar onderkent dat
ze zelf continue in ontwikkeling is, weten wat je niet kan, acceptatie van externe - niet je eigen -
deskundigheid, een stapje terug kunnen doen, gaat altijd door. Je bent pas een professional als je
op je buikgevoel durft af te gaan;

RSM - Man
-  noodzaak; le moet zorgen zelf up-to-date zijn;
- sneller, beter, diepgang en structuur van trajecten kunnen doorgronden. Sneller en beter kunnen

analyseren;
- eenduidige visie op het vak/beroep (wat het is), spelregels in het omgaan van het vak vooral naar

de klant toe;
- met management en consultants soms parallel, soms specifiek en soms anders van concept, to

make it work maar weI met eigen tempo, druk, snelheid en flexibiliteit, de goede vragen kunnen
stellen;

- een scopebepaling, methodiek/methodebepaling (aanpak van het probleem), kwaliteitscriteria
(opstellen en als meetlat gebruiken), de waardering van de im'er is ontzettend mensgericht (te
subjectief en wordt meetbaar door professionalisering, arbitrage en tucht), "mooiste compli-
ment: we hebben veel van je geleerd";

- verdere aanscherping van activiteiten (wat doet de im-er), toetsteen van im-ers: aanleren van

vaardigheden en attitude en kunde;
- je heel snel kunnen inleven in de situatie;
- het moet professioneel zijn met de kenmerken: match tussen wat de klant vraagt en het bureau

biedt, niet aanbieden van een blijvertje, vertrouwelijk omgaan met de gegevens van de klant, de
follow-up, professioneel schaduwmanagement inhoud geven, een register wat wat voorstelt,
onafhankelijkheid naar bureau waarborgen, geen exclusiviteit, helderheid over de identiteit van
het beroep, jezelf: wenselijk, groep: noodzaak, bureau: onderscheidend middel;

- ervaring van aanwezige im-ers door opleiden te professionaliseren, verbreden en verbeteren,
Masterclass, seminars en uitwisseling met collega's en schaduwmanager;
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Controlegroep - Vrouw
- kennis te hebben ( feitelijk, organisatieontwikkeling, hoe het werkt), vaardigheden en het zelf

kunnen reflecteren van eigen handelen en gedrag, het methodisch kunnen ontwikkelen van een

groep en e.e.a. overdraagbaar maken, de intuYtie niet als belangrijkste eigenschap gebruiken;
- eigen erkenning dat het een vak is, creeer een attitude om het als vak te benaderen;

Controlegroep - Man
- dat vak goed kunnen beheersen; methoden, techniek, vaardigheden, met een bepaalde basis aan

kennis plus een aantal kundes;
- indruk: kwaliteitsborging en dat ze aan bep. eisen voldoen. Voor mij is dat nog geen garantie de

basis moet liggen in: vaardigheden, kennis, alg. ontwikkeling en ervaring, Waarom luisteren ze

naarje? Omdat jij goed naar hen luistert en wil luisteren;

- de rol die je moet invullen, het goed spelen van de rollen, kennis, kunde (toepassen), kunst(je)
en creativiteit. Het vindt continu plaats maar je gaat er steeds minder gestructureerd mee om;

- de bevestiging van een confrontatie met de identiteit van het vak door o.a. het lichten van je
doopceel door ORM/RIM, veel activiteiten : lesgeven, intervisie en seminars, kennis versnelt het
inzicht in het proces waarin de im'er terecht komt en het maal<t het voorspelbaar, de (het)
kunst(je) is ego bepaald;

- bepaalde codes, meer opleveren dan het kost, opstappen als het eindigt, kwaliteiten en eigen-
schappen hebben om het goed te doen, echter geen herkenbare specifieke set van vaardighe-
den;

- bagage: kennis, vaardigheden, concepten en ervaring en durf te leven;

- proces van verbetering, in je professie verbetering brengen en alles wat daaraan bijdraagt, op
jouw vakgebied bijtanken;

- je kan niet als eenpitter door de wereld, ik wil een relatie met een bureau, ik heb altijd een
goede klant, bij mij krijgen ze waar voor hun geld;

-  niet blijven hangen, je eigen persoonlijke situatie kennen en wegcijferen, het belang van de klant

gaat voor, niet in het borrelcircuit blijven hangen, afstandelijk en professioneel blijven;
- als beroepsgroep herkenbaar (marktpositie) door kwaliteitsborging, verankeren binnen de

bureaus, persoonlijke kwaliteit, goed zijn en binnen de opdracht blijven, besef van eigen sterktes
en zwaktes, kwaliteit leveren;

- continu werken aan kennis, kunde en kunst, grenzeloze nieuwsgierigheid, ook aangrenzende

gebieden;
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Byla,ge V
Onderzoek I

Eigen omschrijving van interim management? (le ronde)

RSM - Vrouw
- (eind)verantw. management positie voor een beperkte afgebakende periode waarin naast het

reguliere management allerhande vraagstukken aan te pakken zijn (verandermanagement);
- interim-management is een vorm van dienstverlening op het topniveau van de organisatie, of in

de staf of lijn direct daaronder, die gericht is op het realiseren van een oplossing voor een pro-
bleem, waaraan het zittende management vanuit zijn eigen positie in het systeem geen directe
bijdrage kan leveren;

- het door het managen van het reguliere werkproces en door het managen van een veranderings-
traject bewerkstelligen van een betere performance. E.e.a op tijdelijk basis;

- tijdelijke inzet van management capaciteit, met het oog op het oplossen van een probleem,

betrekking hebbende op het functioneren van (mensen in) een organisatie (-onderdeel);
- op een tijdelijke basis, een op strategisch niveau, management functie vervullen. Werkzaamhe-

den kunnen betrekking hebben op een veranderings- of innovatie traject, crisissituatie en/of bij
een situatie waar extra kennis en/of handjes nodig zijn;

RSM - Man
- een objectieve managementrol in veranderende of vastgelopen organisatie met een grote mate

van deskundigheid en ervaring de betreffende organisatie een duwtje geeft;
- de klus moet gedaan worden. De eerste keer goed;
- geen tekst;
- non respons;
- het tijdelijk uitvoeren van een doel- en resultaatgerichte opdracht op hoger managementniveau;
- tijdelijk management met specifieke doelstelling: bilvoorbeeld reorganisatie, herorientatie, per-

sonele problematiek, etc.;
- wisselwachter met als voornaamste opdracht mensen in (functioneel) andere sporen te begelei-

den met respect en zoveel mogelijk behoud van eigen waarde;
- tildelilke invulling van management capaciteit gericht op vervanging of project;
- op tildelijke basis verzorgen van management waarbij veelal veranderingsprocessen in organisa-

ties dienen te worden doorgevoerd. Afhankelijk van de typologie van de opdracht is er sprake
van interim- dan wei transitie-management;

Controlegroep - Vrouw
- IM is het vervullen van een functie op leidinggevend niveau in een organisatie voor een bepaal-

de tijdsduur. De opdracht kan het brede scala omvatten wat ook door reguliere managers uitge-
voerd zou kunnen worden: operationeel leiding geven, het leiding geven aan een verandering in
een organisatie of het saneren van een bedrijf of onderdeel;

- een organisatie, een manager, een team helpen, hun eigen balans, hun eigen wezen te helpen
vinden door midden in de problematiek te gaan staan, de boel op sleeptouw te nemen, ballast
overboord te gooien en ze te leren navigeren;

222



Controlegroep - Man
- het leveren van tijdelijk management, meestal in probleemsituaties;
- tijdelijk management voor een periode van 7 tot 17  jaar bij een organisatie die hier zelf geen

voorziening voor heeft;
- tijdelijk management. Ik voer zelf alleen een opdracht uit als die opdracht iets toevoegt aan mijn

eigen ontwikkeling. Ik zie mijzelf ook meer als verandermanager;
- tijdelijk eindverantwoordelijk management, verantwoordelijk voor resultaat 6n verandering, toe-

gesneden op bedrijf, bedrijfsbelang, fase van ontwikkeling, cultuur, markt 6n omgeving;
- het tijdelijk bekleden van een positie op management niveau binnen een organisatie. N.B. Het

mag m.i. nooit de bedoeling zijn dat de interim-manager initiatieven ontpooit om de functie op
permanente basis in te gaan vullen;

- het tijdelijk vervullen van een eindverantwoordelijke functie om een crisis te bezweren, een
turn-around te bewerkstelligen etc. (of op de winkel te passen) tot een definitieve invulling van
de directeurfunctie verantwoord mogelijk is;

-  het voorzien in de behoefte aan een manager / directeur voor een beperkte periode;
- op inspirerende en enthousiastmerende wijze leiding geven aan medewerkers en/of aansturen

van processen op tijdelijke basis;
- zelfstandig gevestigd. Geen commerciele bindingen met de klant, onafhankelijk professionele

manager en waarnemer, werkend met een duidelijk met de klant overeengekomen en gesigneer-
de problem en job description. Strategisch denkend, creatief, communicatief, problem solving
attitude. Zijn eigen lifecycle in de gaten houdt en vertrekt op het moment dat zijn aanwezigheid
niet meer nodig is;

- Management: leiding geven aan een team van mensen, zodat bepaalde opdracht(en), binnen

gestelde kaders, bereikt worden. Interim: tijdelijk, zodat na vertrek van de interim manager de
organisatie het zelfstandig moet kunnen voortzetten

- het geven van tijdelijke ondersteuning aan organisaties op het gebied van P&0 aangelegenhe-
den;
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Bulage VI
Onderzoek I

Eigen professionaliseringsactiviteiten in 1997 en 1998? (ie ronde )

RSM - Vrouw
- workshop strategie, masterclass SIOO, training bureau, zelf dingen ondergaan/praten;
- ca. 15 dagen in seminars, cyclus van de Baak, laat zich coachen, veel lezen en intervisie groepen;
- intervisiebileenkomsten, geeft intervisie, zet het ook op bij klanten. Doet de opl. binnen bureau, ca.

10-15 dgn;

- deelname aan intervisie groepen en workshops (20 tot 25 dagen), Masterclass en een volwassen

beroepsvereniging : theorie, leer en inhoud, collega's, kontakten en het beheersen van belangen;
- veel gelezen, veel gesprekken met collega's, opdrachtgevers en binnen bureaus. Opleidingsproces-

sen opzetten bij klant. Programma's opzetten met iedereen;

RSM - Man
- 66nmaal een happening bij bureau (commerciele training), ik lees veel, bijhouden van vaardigheden

m.b.t. computer software, wil wei meer evalueren van zwakke punten;
- geen tekst;
- bij verandering van werkgever zoek je een nieuwe professionele omgeving op, doet weI cursusjes en

lift met de acties bij de klant mee. Totaal 8 312 weken;
- deelname aan a.s. Masterclass, bespreken van boeken en praten met collega's en counsellor;
- deelname aan de Masterclass, door lezen en praten bezig zijn met het managementvak;
- onderhoudsgesprekken t.b.v. het eigen functioneren, geen trainingen en cursussen, zoekt er wei

naar;

- heel gericht als het deelnemen aan de Masterclass en veel lezen, belangrilk is intervisie met soortge-
noten;

- activiteiten van de Baak, heel selectief op gerichte onderwerpen, niet veel meer;
- niet veel specifieks, leren is weI een continu proces in het leven;

Control groep - Vrouw
- counseling, intervisie, veel geYnvesteerd (bij lange im-opdrachten wordt het heel zuigend. Dit is niet

zo bij adviesopdrachten, deze zijn heel stimulerend);
- lezen, praten met collega's, intervisie als sociaal, vooral je eigen zijn Totaal ca. 2 maanden;

Controlegroep - Man
- anderhalf jaar intervisie, reflectie en samenwerkingstrainingen;
- nvt;
- lezen (ook binnen de omgeving van het vak), intervisie (gestructureerd en eigen netwerk) binnen

opdrachten (cursussen), coaching;
- intervisie, lesgeven over veranderingsmanagement, lezen en nevenactiviteiten (ca. 40 adv.dgn. pj.)

- niets;
- lezen en zoeken (de nieuwsgierigheid!!), bewustwording en cognitief;
- lezen, boeken kopen, bureauactiviteiten;
- niets;
- gaat zich steeds meer verdiepen in de achtergronden van de client, is lid van een praatgroeple
- heeft redelijk wat zelfstandig gelezen, omgaan met mensen en trainingen samenstellen en de leerer-

varingen uit ervaring;
- heeft ca. 2 maanden besteed aan een congres in de USA, de  Bono etc.;
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Bijla,ge VII
Onderzoek I

Eigen professionaliseringsactiviteiten in 1999?(2e ronde)

RSM - Vrouw
- coachingsvaardigheden ca. 5 dagen, themabijeenkomsten ca. 4 per jaar, lerend netwerk manage-

ment / org.kundige en veranderkundige vraagstukken, 10 dagdelen per jaar;

- intervisie /- houder van een presentatie, bijwonen seminars over strategie etc., volgen van een
cursus ' Filosofie & Management'  bij De Baak. & 30 dagdelen;

- RSM / Masterclass, literatuur, Schaduwmanagement, Intervisie, Intercollegiale contacten, gemid-
deld 0,25 dd per week;

- volgen van workshops, ca. 3 dagen. Bijwonen van bijeenkomsten van bureau's, ca. 3 dagen. Vol-

gen van Masterclass Erasmus, Ca. 20 dagen;
- actief deelnemen aan intervisiebijeenkomsten & discussiebijeenkomsten met (soms zonder) col-

lega' s. M.b.t. vakinhoud volgen van cursussen en discussie met (hoog)leraren. Veel lezen & tijd
nemen voor reflectie. Minstens 2-3 dagen per maand;

RSM - Man
- Masterclass. Gemiddeld i dag per maand;
- RSM/RIM masterCIass, Forrester Research - internationaal congres +

internet/marketing/retail/Europa, Business z.0/ new economy/retail ontwikkelingen;
-  RSM/RIM / kwartaal bedr.economie algemeen - 7 dag in de week;
- Masterclass RIM, 1 300 uur Schaduwmanagement geven aan anderen, 2-4 uur/week;

- non respons;
- Masterclass RSM/RIM, f 15 dagen. Lezingen etc., i 8 avonden. Cont. met collega's, i 10 X 2 uur;
-  Masterclass IM RSM. Bijeenkomsten (thema' s) van bureau' s, 12 dagen, 3 dagdelen;
- Vooral intervisie en collegiale toetsing, beperkte literatuurstudie. Moeilijk te schatten: f 1 dag

per maand;
- alleen de cursus RSM, 10 mandagen;

- uitvoering van complexe opdrachten. Niet specifiek te benoemen;

Controlegroep - Vrouw
- enkele NLP workshops (vervolg op NLP opleiding in 1997/8) - ca. 3 dagen. Intervisiegroep -

avond per twee maanden. Een enkel vakboek goed lezen (o.a. sensemaking van Weick) en
bespreken met anderen. Studie aan universiteit Leiden (deeltild vanaf sept. 1999) wereldgods-

diensten (gem. idg. p.w.);
-  intervisie: 1 X per 2 maanden + regelmatig met ' bevriende' Immers bijpraten en uitwisselen, trai-

ning: januari 10 dagen, maart 14 dagen, oktober 14 dagen;

Controlegroep - Man
-  meedoen aan activiteiten van ons bureau: collegiale toetsing - 2 uur per 4 weken / trainingen,

cursus - 2 uur per 4 weken. Studie: 8 uur per week;
- cursussen en Conferenties. Tijd: geen, omdat ik aan het afbouwen ben;
- seminars, meedoen met trainingsactiviteiten in de opdracht, 6 intervisiebijeenkomsten, terug-

komdagen ' Niet rationele en Disfunctionele Processen '
(cursus Bedrijfskunde Rotterdam)

Seminars 1,3 dgn.,Trainingen in de opdracht 2 dgn., 6 avonden + voorbereiding, 3 dgn. cursus;
- 2 intervisiegroepen (ORM, RIM),  PWC cursus progr. mgt. 1999, cursus Finance 2000.1999 -
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intervisie 6+5 sessies a 3 uur = 33 uur, PWC 3+6 x 2 dagen = 15 dagen, 2000 - finance 3 dagen.
- kennisuitwisseling Ervaring, tijd: niet aan te geven;
- reflecteren,lezen, lezingen+gesprekken met inspirerende collega's(naast het-betaalde leren')

Mo%, geen onderverdeling;
- bureau, collega 's, opdrachten, (training, boeken, etc.). Niet aan te geven, continuous learning;
- door een complexe opdracht waarbij ik optrad' als adjunkt-direkteur bedrijfsvoering bij een

inkoopcombinatie heb ik veel ervaring op het gebied van logistiek (buiten mijn eigenlijke vakge-
bied) op kunnen doen. Praktisch alle tijd;

- volgen van soms vakinhoudelijke cursussen, pilot tweedaagse opleiding interim manager van de
Erasmus universiteit, en andere algemene bijeenkomsten. Daarnaast in 1998 een groep gestart,
de Antenne Management Club, bestaande uit interim managers en adviseurs, die 66n maal per
maand in Zeist bij elkaar komt en regelmatig sprekers uitnodigt over diverse onderwerpen.
Onderwerp dit jaar: (vast) personeel; hoe te krijgen en te houden. Misschien ook een aardig
p|atvorm voor jou. Groep ongeveer 12 personen. In 1999 - 10 tot 15 werkdagen;

- zelf met opdrachtgevers bespreken (duidelijkheid over opdracht, toetsbaarheid, frequente rap-
portages). Moeilijk aan te geven omdat het onderdeel is van de normale, uitgebreide, inhoudelij-
ke rapportage en gesprekken;

- bestudering vakliteratuur. Bijwonen prof. vergaderingen / bijeenkomsten. Deelnemen aan enkele
seminars. Bezoeken beroepsmatige Internet-sites (US). Aan de seminars totaal 6 dagen. Aan de
andere activiteiten: geen idee, al met al toch wei vrij veel denk ik;
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BUla,ge VITI
Tabellen Onderzoek I
Bijlage VI 11-1

Onderzoek I
Tabel 1. Leeftijd, ervaring en opdrachten (ie ronde)

RSM-groep Controlegroep Allen
v    rn   totaal v m totaal v m   totaal

gemiddelde leeftild in laren   44        49        47         50         54         53         45         52         50
gem. aantal ervaringsjaren 7 459 99777
gem. startleeftijd in jaren      37        45        42         41         43         44         38         45         43

gem. aantal opdrachten       5,8      4,1       4,7       8,5 10,1 9,8      6,6      7,4       7,2

Onderzoek I
Tabel 2. Aanleiding om interim-manager te worden (ie ronde)

RSM-groep Controlegroep Allen
v m v m v m

Reden (aantal respondenten):

baan viel weg of ontslag ##                                                     7                                6                            13

glijdende ontwikkeling uit laatste functie        2                        1            1           4           1
glildende ontwikkeling uit advieswerk 3 2 1 3 3 5
zeer bewuste keuze                                                                                1                        1

## hiervan hadden er 9 de mari(tsector,
3 de not-for-profit en 1 de overheid als achtergrond

Onderzoek I
Tabel 3. Formele opleiding (ie ronde)

RSM-groep Controlegroep Allen
v m v m v m

hoogste formele opl. (aantal resp.)
VWO plus                                                       1                                          1

HBO lerarenopleiding                                         1                                          1
HBO SPD                                                              1                       1                      2

WO technisch                                                       1          1           1          1          2
WO econ./bedrijfsk. 1     4            7     1     11

WO recht                                                        1                    1                    2
WO sociologie                                          2                                  1          2          1
WO politicologie/bestuursk.                      1                                          1
WO theologie                                                       1                                              1
WO biologie                                                                     1                      1

227



Bijlage Vill-2

Onderzoek I
Tabel 4 Arbeidsverleden voor interim-management (ie ronde)

RSM-groep Controlegroep Allen
v     m     v m v m

Arbeidsverleden (aantal respondenten):

overheid 3               1 1 4 1
not-for-profit 12 1 1 3
marktsector 1 7 1 9     2    16

waarbij functioneel
als adviseur werkzaam 3 4 1 3 4 7

Onderzoek I
Tabel 5 Eigen invloed bij opdrachtacceptatie (ie ronde)

RSM-groep Controlegroep Allen
Eigen invloed (aantal respondenten): v m v m v m

stelt zich volledig onafhankelijk op 11 11
is bureaupartner met alle vrilheid                          1                                                 2              1               2
probeert te sturen, wordt kritischer 3 4 1 7           4         11

in loondienst en minder vrijheid                                             2                                                                 2
geen invloed ofvrijheid                                                             2                               1                                3
neemt alles aan                                                                                                 1                            1
geen antwoord/mening                                                  1                    1

Onderzoek I
Tabel 6 Eigen ontwikkeling bij opdrachtacceptatie (ie ronde)

RSM-groep Controlegroep Allen
Eigen invloed (aantal respondenten):         v        m         v m v m

vanuit eigen ontw. kritischer, bewuster             4            4 2 6     6    10
weer nu meer informatie vooraf                                                             1                         1
kijkt nu naar de proceskant                                           1                                                   1
stuurt nu op soort opdracht                                         2                                                  2
herkent steeds dezelfde problematiek                          1                        4                        5
meer zelfvertrouwen gekregen                                         1                                                          1
geen antwoord/mening                               1                                              1
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Bijlage VI11-3

Onderzoek I
Tabel 7 Specifieke leerervaringen uit opdrachten en hoe daarmee omgaan (ie ronde)

In % van n wat deze leerervaring noemt
(meerder antwoorden mogelijk)

v (n=7) m (n=20)

Specifieke leerervarIng
herinnerd zich een specMeke ervaring als leerervaring 43 % 15 %

gebruikt specifteke leerervaringen dagelijks 14% 25 %

gebruikt specifieke leerervaring bij opdrachtacceptatie 10%

geeft aan iedere dagte leren 35 %

geen antwoord/mening 43 % 15 %

Reflecteren van specifieke ervaringen
reflecteert bij of gebruikt anderen als klankbord 29 % 5%
noemt reflecteren niet spontaan 71 % 95 %

Onderzoek I
Tabel 8 Opdrachtonderdelen die als moeilijk worden ervaren

In % van n wat dit onderdeel noemt
(meerder antwoorden mogelijk)

v (n=7) m (n=20)

procesmatig:
beginfase vraagt veel energie 14 % 10 %

vasthouden na enkele maanden 14% 15%

goed afmaken, de eindfase, verankeren van veranderen 29 % 20 %

weerstand overwinnen 25 %

dubbele agenda's, gebrek aan transparantie, politieke zaken 14 % 10%
de opdrachtgever als'part-of-the-problem' 29 % 60 %

functioneel:
plan van aanpak maken 5%

rapporten schrijven 5%

operationeel management, te veel details 14 % 5%

onduidelijke bevoegdheden 14% 5%
financiele sturing van de opdracht 5%

Emotioneel:
als je alleen mag uitvoeren wat anderen bedacht hebben 5%
te routineus, te weinig te doen hebben 15 %

doorgaan als le al klaar bent 5%
als le steeds het dagtarief moet waarmaken 10 %

afscheid nemen 14 % 5%
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Bijlage VI 11-4

Onderzoek I
Tabel 9 Opdrachtevaluaties en hoe daar mee omgaan (ie ronde)

In % van n wat dit onderdeel noemt (meerdere antwoorden mogelijk) v (n=7) m (n=19)

praat regelmatig met opdrachtgever alleen 29 % 37 %
praat regelmatig met schaduwmanager 11 %
idem regel matig met beide tegelijk 43 % 39 %

eindgesprek met opdrachtgever alleen 14%
eindgesp. met opdrachtgever en schaduwmanager samen 29 % 32 %
apart eindgesprek met cli8ntsysteem 14% 5%

beleeft eindgesprek als rituele dans 14% 16%
bereidt evaluatieve gesprekken altijd schriftelijk voor 29 % 16%
maakt overdrachtsdocument of eindrapport 14% 32 %

evalueert opdrachten met bureau 29 % 11 %
evalueert opdrachten met vakgenoten 21 %
evalueert opdrachten met thuispartner 14%

stelt zichzelf ter discussie 21 %
trekt zich kritiek aan 17%
vraagt uitleg bij kritiek 14% 5%

Onderzoek I
Tabel 10 Accent in de le vier weken van een opdracht (ie rondel)

RSM-groep Controlegroep Allen
v m v m v m

activiteiten eerste 4 weken
(aantal respondenten):

alleen praten en luisteren 4 3 1 4 5 7

praten maar laten zien dat je er bent,
kleine succesje scoren, plan van 15 4 1 9
aanpak na vier weken

informatie verzamelen, analyse en plan van
aanpak binnen 2 A 3 weken en direct 1 1 3 1 4
leidinggeven

230



Bijlage VI 11-5

Onderzoek I
Tabel 11 Keuze van opdracht- en clienttype (ie ronde)

GeTnterviewden is een kaart met vijf opdrachttypes getoond. Vervolgens werd de geTnterviewden
gevraagd welke van de vijf getoonde opdrachttypes ze prefereerden en van welke ze afkeer heb-
ben. Hun antwoorden zijn vergeleken met de werkelijkheid zoals die bleek uit de door hen aangele-
verde curriculum vitae.
De geinterviewden is ook een kaart met acht clianttypes getoond. Hun voorkeuren en afkeuren zijn
als bovenstaand vergeleken met de werkelijkheid uit hun curriculum vitae.

De uitkomsten geven een inzicht in hoeverre wensen/afkeuren en werkelijkheld relatief overeenko-
men. De berekeningis uitgevoerd per vertlcale deelgroep en dienen verticaal te worden gelezen.

De vijf getoonde opdrachttypes zijn: 1) veranderings-, 2) turn-around- of crisismanagement,
3) deskundigheidsmanagement, 4) overbruggings- of vervangingsmanagement en 5) project-
management
De acht getoonde clienttypes zijn: 1) bedrijfsleven, 2) nutsbedrijven, 3) openbaarvervoer, 4) zorg,
5) onderwils, 6) cultuur 7) bureaucratische (dienstverlenende) organisaties en 8) overheden

RSM-groep Controlegroep Allen
v     m     v m v m

opdrachttype:
voorkeur als % van de werkelijkheid             73%        38%      100%       66%       81%        53%
afkeur als % van de werkelijkheid 27% 31% 0%   21%   19%   25%

cli:entype:
voorkeur als % van de werkelijkheid 76% 63% 75% 91% 70% 78%

afkeur als % van de werkelijkheid 0% 5%   17% 18% 11%   12%

Onderzoek I
Tabel 12 Grenzen van het beroepsdomein (ie ronde)

RSM-groep Controlegroep Allen
Grenzen domein (aantal respondenten):      v         m          v        m         v         m

ziet geen scherpe domeingrens                             2                                1               1               3              1

ziet weI domeingrens met specifieke
interim-managementelementen 1     6           8     1    14

ziet geen domeingrens en geen specifieke
interim-managementelementen 22 1 3 2

ziet geen verschil met regulier management 1111
geen antwoord/mening                                           1                                              1
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Bijlage VI 11-6

Onderzoekl
Tabel 13 Andere beroepen die grenzen aan het interim-management (ie ronde)

aantal malen dat een ander beroep genoemd is

In % van n (meerdere antwoorden mogelijk) v (n=7) m (n=19)

consultants 57 % 100%
projectmanagers 14% 16%
accountants 11 %
functionele deskundigen 5%
al die zelfstandigen' 5%
architecten 5%
detacheerders/uitzendbureaus 16 %
werving & selectiebureaus 11 %
andere praatpalen' 29 %
regulier management 14% 16%

Onderzoek I
Tabel 14 Grensconflicten met andere beroepsgroepen (ie ronde)

aantal malen dat een ander beroep genoemd is

In % van n (meerdere antwoorden mogelijk) v (n=7) m (n=19)

grensconflicten meegemaakt 86 % 79 %
geen grensconflicten meegemaakt 14% 26 %

met wie (meerdere antw. mogelijk):
consultants 29 % 53 %
accountants 5%
schaduwmanager 14%
uitzendbureaus 14%
onprofessionele dienstverlening 14%
niet nader gespecificeerd 29 % 21 %
regulier management 5%
opdrachtgever 5%
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Bijlage VI 11-7

Onderzoek I
Tabel 15  Is de eigen professionalisering wens of noodzaak

ie ronde (n=27) le ronde (n=26)
RSM Controle Allen RSM Controle Allen

Categorie (aantal respondenten): v m v m v m v m v m v m

wens 1 4 5 2 3 5
noodzaak 5 7 2 4  7 11  4  4 1 6  5 10

wens plus noodzaak                                               1                       1    1    2    1          2    2
wens noch noodzaak 11
geen mening 22 22

Onderzoek I
Tabel 16 Waarom is de eigen professionalisering (g)een wens of noodzaak

ie ronde (n=27) ie ronde (n=26)
RSM Controle Allen RSM Controle Allen

Categorie (aantal respondenten): v m v m v m v m v m vm

werken-aan-jezelf
stilstaan is achteruitgang                                         1                       1
ik kan niet anders, het hele leven is leren 4 1 1 4 2 1 2  1 2
ik wil verder groeien, het kan altijd beter 1          1    2    2    2    1    4 3

moet up-to-date blijven, vak goed uitoefenen                 1                            1     1      5            2     1   7
opdr. worden moeilijker. complexer                             1                         1     1                         1

marketing:
marketingtool, le presenteertie beter
de opdrachtgever verdient het 12 21 1         1

(negatieve) imago verbeteren                                1                   1           1 1 1         1

anders raken we het vak kwijt 22
manier om het kaf van het koren te scheiden 1 1 2

overig:
ik ben voldoende'vak tevreden' 224 1         1

ikwil het eigenlijk niet 11
geen of onduidelijke mening 1 2 3 1 3 4
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Bijlage VI 11-8

Onderzoekl
Tabel 17  Is de professionalisering van de beroepsgroep wens of noodzaak

ie ronde (n=27) le ronde (n=26)
RSM Controle Allen RSM Controle Allen

Categorie (aantal respondenten): v m v m v m v m v m v m

wens 1 1 2 1 3 4
noodzaak 5 6 2 9  7 1 5  5  6  1  7  6 1 3
wens plus noodzaak                                                     1                         1           1     1            1   1
wens noch noodzaak                                                                      1
geen mening 12 1        1

Onderzoek I
Tabel 18  Waarom is de professionalisering van de beroepsgroep (g)een wens of noodzaak

ie ronde (n=27) ie ronde (n=26)
RSM Controle Allen RSM Controle Allen

Categorie (aantal respondenten): v m  v m  v m  v m  v m  v m

werken-aan-jezelf
ik kan niet anders, het hele leven is leren 22
ik wil verder groeien, het kan altijd beter                            1                                1      1               1               2
moet up-to-date blijven, vak goed uitoefenen 3       2 522 3  25
opdrachten worden moeilijker, complexer 1 1 2
de groep moet zich serieus nemen                            1                            1
je moet als groep voorop lopen                                 1                            1

marketing:
de opdrachtgever verdient het 11
(negatieve) imago verbeteren                                    1                     1     1 1 3     3
anders raken we het vak kwijt 1           3          4          11          11
manier om het kaf van het koren te scheiden 1 1 2 1 2  2 3

overig:
ik kan anderen niet miin normen opleggen                   1                         1
geen of onduidelijke mening 31417 3 2  5
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Bijlage VI 11-9

Onderzoek I
Tabel 19 Invloed op eigen professionalisering door collega's, bureaus opdracht(gever)

ie ronde (n=27) ie ronde (n=26)
Categorie RSM Controle Allen RSM Controle Allen

(aantal respondenten): v m v   m   v m v m v m v m

p 5 8 2 7 7  15    5   6   2 8 7   14

nee                           1         3        4          1         1          2

geen mening                                             1              1                1              2                3

door wie: % van 'la"
(meerdere antw. mogelijk)
bureaus                   40   25        43   29   33    80   67        50   57   57

collega's 20  25  50  57  29  33   80  100 100  75   86   86
opdrachten                                                                                    1 4                         7           60         33        50        63          57          50

opdrachtgevers    20 13  14 14 13 20  100 13 43 7
allen 50  50       14  27

Onderzoek I
Tabel 20 Bij wie ligt het professionaliseringsinitiatief

ie ronde (n=27) ie ronde (n=26)
Categorie RSM Controle Allen RSM Controle Allen

(aantal respondenten): v m v m v m v m v m v m

interim-managers 252 6   4  11    3   5   2   8    5   13

bureaus 1 1 2 1 3
beroepsorganisatie                  1                     1          1                       1
interim-managers en bureaus      1                                   1                 2 1 324
bureaus en beroepsorganisatie   1 1 1 1 2
allemaal samen                                                                                   1                                  1
onduidelijk ofgeen mening                  1                 2                3

Onderzoek I
Tabel 21   Hoe kan de eigen professionalisering worden ondersteund (le ronde)

In % van n (meerdere antwoorden mogelijk) v (n=7)  m (n=19) Tot(n=26)

Wat doe ik zelf
(lidmaatschap beroepsorganisatie, literatuur, zelfstudie) 43% 16% 23%

Waar ik actief aan meedoe
(trainingen, intervisie, supervisie, coaching, evaluaties, klankborden
netwerken, collegiale toetsing, schaduwmanagement, gesprekskringen, 100% 79% 85%

discussies met collega's)

Wat voor mij wordt verzorgd/aangeboden
(colleges, postdoc opl., cursussen, thema-avonden, leergangen, 57% 53% 54%

seminars, regelmatige presentaties)

Bureaus zouden meer moeten aanbieden, faciliteren 14% 16% 15%

Interessante opdrachten krijgen 5%      4%
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Bijlage VI 11-10

Onderzoek I
Tabel 22 Draagt certificering bij aan de eigen professionalisering (ie ronde)

Categorie (aantal respondenten): RSM Controle Allen
v     m     v m v m

p                                         1                            5        1        5
twijfel 12 1 1 3
nog niet                                                          3                                                  3
nee 332457
geen mening                                             1                      1                      2

Onderzoekl
Tabel 23 Draagt certificering bij aan de professionalisering van de beroepsgroep

ie ronde (n=27) le ronde (n=26)
Categorie (aantal respondenten): RSM Controle Allen RSM Controle Allen

v m v m v m v m v m vm

ja 4 2 1 7 5 9 3 4 1 4 4 8
twijfel 3       1      41   3      316
nog niet                                                                       1                         1
nee 1 3 1 2 2 5 1 1 1    4    2 5

geen mening 11

Onderzoek I
Tabel 24 Draagt een register bij aan prof. van de beroepsgroep (2e ronde)

v (n=7) m (n=19)

Ja (in % van n): 43% 48%
Waarom ja  (in % van "ja"):
omdat het een teken van kwaliteit is 33% 44%
omdat het een professioneel imago geeft 33% 44%
omdat het registratie stimuleert 33%

geen mening 11%

Mogelijk (in % van n): 14% 26%

Nee (in % van n): 43% 26%

Waarom nee (in % van "nee"):
omdat het geen waarde heeft 33% 20%
omdat het geen status heeft 33% 40%
omdat je beter lid van beroepsorganisatie kan zijn 20%

geen mening 33% 20%
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Bijlage VI 11-11

Onderzoek I
Tabel 25 Opgenomen in register, zo ja welk (ie ronde)

RSM Controle Allen
Categorie (aantal respondenten): v m                v m v m

nee 1 3 2 6 3 9

ja (en waarvan)
ORM                        1         1         2
RIM 32 335
belden 12 1 1 3

Onderzoek I
Tabel 26  Lid van een beroepsvereniging voor interim-managers

ie ronde (n=27) le ronde (n=26)
RSM Controle Allen RSM Controle Allen

Categorie (aantal respondenten): v m v m v m v m v m v m

nee 1 3 1 6 2 9 1 2   1   7  2 9

weet ik niet/geen antwoord                              1                         1                  3           3         6

ja (en waarvan)
ORM                           1       1 1  1 2 1     2 1

RIM 1 3 1 3 1 3 1 3

beide 2      21               1
overig 1 3 1 2 2 5 11
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Bijla,ge IX

Onderzoek 11
Bijlage IX-1

AAN RESPONDENTEN VERZONDEN E-MAILBERICHT (i3 juni'03)

Geachte interim-manager, beste collega,
Professionalisering van interim-management krijgt de laatste jaren in toenemende mate
aandacht bij interim-managers zelf, de bureaus, de media en niet in de laatste plaats bil
opdrachtgevers. Alle betrokkenen hebben er weI een mening over en iedereen vindt
dat er iets aan moet worden gedaan. Als interim-manager en voormalig verantwoorde-
lijke voor een interim-managementbureau heb ik eenzelfde overtuiging.
Maar wat houdt die professionalisering van interim-management nu eigenlijk precies in
of wat betekent die professionalisering nu specifiek voor de individuele interim-
manager? Deze vragen hebben bij mij geleid tot analyse en daaruit volgend een promo-
tieonderzoek aan de KUB (promotoren: prof. dr. J.J.J. van Dijck en prof. dr. J.M.L.M.
Soeters).
Dat het belang van een dergelijk onderzoek wordt onderkend, is ook af te leiden aan
het grote aantal interim-managementorganisaties wat hieraan zijn medewerking heeft
gegeven. Via 66n van deze organisaties heeft u dit e-mailbericht dan ook ontvangen.

Inmiddels ben ik zelf in de fase gekomen om miin analyse bij interim-managers zelf te
toetsen en daarom verzoek ik u mee te willen werken aan dit onderzoek. Deelname is
volstrekt anoniem. Ik weet niet van welk bureau u deze e-mail heeft ontvangen en ant-
woorden zijn dan ook niet naar personen te herleiden. Het doorlopen van de vragenlijst
vraagt 10 tot 15 minuten en de resultaten worden automatisch naar een databank ver-
zonden. U hoeft dus niets te faxen of per normale post te versturen.
Natuurlijk is hier de vraag "What's in it for me?" gerechtvaardigd. In directe zin niets, u
bent en blijft tenslotte anoniem en ik kan u dus ook niets terugsturen. In indirecte zin
echter weI; het resultaat van dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan de ontwikke-
ling van het vak van de interim-manager. Een ontwikkeling die bureaus, opdrachtgevers,
opleidingen en interim-managers zelf, kan helpen succesvol te zijn en te blijven.
Mocht u dit e-mailbericht meer dan 66nmaal hebben ontvangen, dan hoeft u echter
66nmaal het onderzoek in te vullen.
Als ik u heb kunnen overtuigen mee te doen, klik dan op http://www. cochlea.nl, de
rest volgt vanzelf.

Met collegiale groet,
Willem Boon
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Bijlage IX-2

Onderzoek 11

Tekst nadat de deelnemers de site hebben aangeklikt

Dank voor het "aanklikken" van de site, daarmee heeft u de wens mee te willen werken
aan dit promotieonderzoek.

Wat volgt, heeft de vorm van een internetenqu&te die een zestal groepen van gesloten
stellingen en vragen laat passeren.

Allereerst gaat het daarbij om uw perceptie van het begrip professionalisering en om
de betekenis daarvan voor de beroepsgroep of uzelf als individuele interim-manager.
Vervolgens gaat een derde groep van stellingen en vragen over de activiteiten waaraan
u zelf deelneemt voor uw eigen (vak)ontwikkeling. Het vierde gedeelte belicht het

belang dat de beroepsgroep of uzelf hebben bij professionalisering.
Uw opvattingen over het eigen functioneren als interim-manager komt in groep vijf aan
de orde en afsluitend volgen een aantal algemene vragen.

Mocht u het e-mailbericht via meerdere interim-managementbureaus hebben ontvan-

gen dan wordt u verzocht dat in de laatste vraag aan te geven. Daarmee kan het werke-

lijke responspercentage worden bepaald. U hoeft het onderzoek echter 66nmaal in te
vullen.

Ik wens u veel succes bij de invulling.
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Bijlage X-1

Onderzoek 11: Vragenlijst

Om te beginnen leest u hieronder een aantal stellingen over het begrip profes-
sionalisering van interim-management. Aan de hand van deze stellingen wordt
nagegaan wat uw perceptie van dit begrip is.

bepaal een waarde die uw mening weergeeft : tussen 1 (geheel oneens) en 5 (geheel
eens)

1. professionalisering van interim-management betekent opname in en bescherming
door een register

2. gecertificeerde interim-managers zijn geprofessionaliseerd
3. professionalisering van interim-management betekent een proces van leren door

zelfreflectie
4.professionalisering van interim-management betekent dat er opleidingen moeten

worden gevolgd
5. de professionalisering eindigt als alle interim-managers volleerd zijn
6. de professionalisering eindigt als alle interim-managers lid zijn van een beroeps-

vereniging
7. zolang niet alle interim-managers zijn geregistreerd, zal professionalisering door-
gaan

8. professionalisering is een voortdurend proces wat nooit zal ophouden
9. professionalisering richt zich primair op de ontwikkeling van de individuele kwali-

teit.
10. professionalisering richt zich alleen op de beroepsgroep en niet op het individu

Om na te gaan wat het begrip professionalisering voor uzelf inhoudt, nu een
aantal stellingen waarbij het gaat over uw opvattingen over uw eigen profes-
sionalisering, hoe u aankijkt tegen de professionalisering van collega's in het
algemeen en inspanningen door interim-managementorganisaties.

bepaal een waarde die uw mening weergeeft : tussen 1 (geheel oneens) en 5 (geheel
eens)

11. ik leer uit elke nieuwe opdracht en leer van elke nieuwe opdrachtgever
12. ik leer vooral van de ervaringen van mijn beroepsgenoten
13' interim-managers zijn nooit te ervaren om te leren
14. ik ken de (gedrags)regels van de interim-managementbureaus (RIM-code)
15. ik volg in mijn dagelijks handelen de (gedrags)regels van de RIM
16. ik ken de (gedrags)regels van de ORM (Orde van Registermanagers)
17· ik volg in mijn dagelijks handelen de (gedrags)regels van de ORM
18. ik onderwerp mij in het kader van de (gedrags)regels van de ORM aan tuchtrecht
19. ik vind dat interim-managers (in het algemeen) onvoldoende aandacht besteden aan

hun professionalisering
20. interim-managementbureaus besteden voldoende aandacht aan de professionalise-

ring van interim-managers
21. de ORM besteedt voldoende aandacht aan de professionalisering van hun leden
22. de aan mil toegewezen schaduwmanagers zorgen ervoor dat ik vakmatig blijf ont-

wikkelen
23. mijn professionalisering is mijn verantwoordelijkheid en niet die van bureaus
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Bijlage X-2

Onderzoek 11: Vragenlijst vervolg

Professionalisering wordt tegenwoordig vaak omschreven als het voortdurend
ontwikkelen van competenties of vakbekwaamheid. Hieronder treft u een aan-
taI vragen die ingaan op activiteiten om de eigen (vakmatige) ontwikkeling te
ondersteunen. Als u gebruik maakt van een activiteit, wil ik graag weten in
welke mate u die activiteit effectief vindt voor uw eigen ontwikkeling. Ook is
het van belang inzicht te geven in het aantal dagen per jaar die u aan een acti-
viteit besteed.

Opbouw van deze vragen: a) Ja/nee, n.v.t.
b) indien ja dan: 1 (ineffectief) tot 5 (zeer effectief)
c) globale schatting in dagen per jaar

24· ik bezoek alle vakmatige bijeenkomsten van interim-managementbureaus
25· ik neem deel aan (door mijzelf te betalen) seminars of cursussen
26. ik besteed veel tild aan zelfstudie (boeken/tijdschriften)
27· ik ben altijd aanwezig bij professionaliseringsbijeenkomsten van de ORM
28. ik zoek nooit op eigen initiatief collegiale (groeps)contacten
29. ik neem tenminste unmaal per drie jaar deel aan een intervisiecyclus
30. ik onderhoud zelden contact met externe en zelf gekozen "sparringpartners"
31. ik werk in een interim-managementopdracht altijd samen met een schaduwmanager
32. ik zie mijn schaduwmanager vooral als counsellor
33· ik maak gebruik van supervisie  (met een zelfgekozen supervisor)
34· ik heb zelden tussentijdse opdrachtevaluaties
35· ik evalueer na afloop van de opdracht altijd met opdrachtgever
36, ik evalueer na afloop van de opdracht altijd met mijn schaduwmanager of im-bureau
37. ik pas voor mijn eigen (vakmatige) ontwikkeling methodieken tot zelfreflectie toe

Professionalisering kan voor de beroepsgroep of uzelf van belang zijn of voor-
delen met zich meebrengen. Kunt u bij de volgende stellingen aangeven welk
belang of welk voordeel u, voor de beroepsgroep of uzelf, onderkent

bepaal een waarde die uw mening weergeeft: tussen 1 (geheel oneens) en 5 (geheel

eens)

38, professionalisering van interim-management betekent voor mij dat het beroep seri-
eus wordt genomen

39. door professionalisering zal de "echte" interim-manager zich van de "beunhaas"
kunnen onderscheiden

40. professionalisering van interim-management heeft als doel dat beroepsgroep als
professioneel wordt erkend

41, professionalisering van interim-management zorgt er voor dat ik als professional
wordt gezien

42. professionalisering van interim-management zorgt voor kwaliteitsverbetering bij
het uitvoeren van opdrachten

43· professionalisering zal leiden tot maatschappelijk erkende opleidingen voor interim-
managers

44· individuele professionalisering zal voor mij leiden tot een betere marktpositie
45· mijn individuele professionalisering zal geen invloed op de hoogte van mijn honora-

rium hebben
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Bijlage X-3

Onderzoek 11: Vragenlijst vervolg

In relatie tot de voorgaande stellingen en vragen is het belangrijk inzicht te
krijgen in uw mening over uw eigen functioneren. Het verkrijgen van die
informatie loopt opnieuw middels een aantal stellingen. Ik benadruk nogmaals
dat uw antwoorden op geen enkele wijze zijn te herleiden naar uw persoon.

bepaal een waarde die uw mening weergeeft : tussen 1 (geheel oneens) en 5 (geheel
eens)

46. ik vind mijzelf een goede interim-manager
47· ik ben zelf tevreden over mijn opdrachtresultaten
48. mijn opdrachtgevers zijn tevreden over mijn (vooraf vastgelegde) resultaten
49. het bureau waar ik mijn voorlaatste opdracht voor heb uitgevoerd, was tevreden

over mijn resultaten
50. mijn opdrachtresultaten zijn de resultante van mijn ervaring als manager
51, mijn opdrachtresultaten zijn de resultante van mijn eigen ervaring als interim-

manager
52. mijn opdrachtresultaten hebben geen directe relatie met mijn eigen kennis
53· ik beschik over de juiste competenties voor het gewenste opdrachtresultaat
54· mijn stijl van leidinggeven is onbelangrijk voor het opdrachtresultaat
55· vooral flexibiliteit en attitude zi n belangrijk om als interim-manager succesvol te

zijn
56. ik vind dat ik als interim-manager op een professionele wijze te werk ga
57· mijn professionaliteit is af te leiden uit mijn opdrachtresultaten
58. mijn kennis en kunde bepalen mijn professionaliteit als interim-manager
59. miin ervaringen als (interim-)manager hebben geen invloed op mijn professionali-

teit
60. vooral mijn eigen competenties zijn bepalend voor mijn professionaliteit
61. mijn stijl van leidinggeven heeft geringe invioed op mijn professionaliteit
62. mijn professionaliteit wordt bepaald door de mate waarin ik wil blijven leren en ont-

wikkelen
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Bijlage X-4

Onderzoek 11: Vragenlijst vervolg

Afsluitend nog enkele vragen over: persoonlijke kenmerken, lidmaatschap van
professionele beroepsorganisaties en wat voor type interim-manager u zich-
zelf vindt. Als laatste vraag ik u via welke interim-managementorganisatie(s)
u de oproep om aan dit onderzoek mee te werken, heeft ontvangen. Deze
informatie is relevant voor bepaling van het respons/non-respons percentage.

63· leeftijd

64. aantal jaren ervaring als interim-manager

65· man/vrouw
66. ik ben lid van de Orde van Register Managers (ORM)

67· ik ben ingeschreven bij de Stichting IM-Register

68. Als ik mijzelf in 66n van de volgende categorieen moet beschrijven, dan vind ik
mijzelf vooral een: (slechts d6n antwoord mogelijk): veranderingsmanager

crisismanager
projectmanager
turn-aroundmanager
overbruggingsmanager

69. Als ik mijn opdrachtervaringen overzie, dan kan ik mijn tijdsinzet als interim-
manager procentueel verdelen in:
managen van veranderingen                                                %
managen van een crisis                                                   %
managen van projecten                                                  %
managen van turn-aroundsituaties                                    %
managen van going concern                                                %

100    % van mijn tijdsinzet

70. Ik heb deze enqu6te via de volgende interim-managementorganisatie(s) ontvangen
(indien meer dan 66nmaal ontvangen, alle afzenders aangeven):
- Atos KMPG Interimmanagement
- Boer & Croon
- Ernst & Young Interimmanagement
- FunktieMediair
- IBM Interimmanagement
- K+V Interimmanagement
- Rijnmanagement
- Twijnstra Gudde
-W&S Transition- en Interimmanagement
- Yacht Group

Dank u voor uw deelname
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B U la,ge XI

Tabellen Onderzoek 11
Bijlage XI-i

Onderzoek 11
Tabel 27 Respondenten in percentages naar analysegroepen

allen geslacht ORM ervaring type rnanager bureaus tarief

v         m         lid     n-lid      kl. i      kl. i      kl. 3 verand. over. klein groot      laag   hoog
aantal

allen 248 15% 85% 23% 77% 21% 56% 23% 70% 30% 73% 27% 36%  64%

vrouw                    38 18% 82% 29% 61% 10% 82% 18% 71% 29% 41% 59%
man 210 23%  77%  20%  55%  25% 68% 32% 74% 26% 35% 65%

ORM-lid   56 13% 87% 13%  48%  39% 77% 23%  80%  20%  40%  60%
niet-ORM-lid 192 16% 84% 23% 58% 19% 68% 32% 71% 29% 35% 65%

erv.kl. 1 52  21%  79%  13% 87% 67%  33%  79%  21%  23%  77%
erv.kl. 2 138 17% 83% 20% 80% 69% 312%  74%  26%  40%  60%
erv.kl. 3 58 7% 93% 38% 62% 76%  24%  66%  34%  36%  64%

veranderaar 174 18% 82% 25% 75% 20% 55% 25% 78% 22% 35% 65%
overige types       74 9% 91% 18% 82% 23% 58% 19% 63% 37% 45% 55%

kleine bureaus 171 14% 86% 24% 76% 22% 57%  21% 74% 26% 27% 77%
grote bureaus     62 16% 84% 16% 84% 16%  55%  29%  58%  42%             37   25

laag tarief             83 17% 83% 24% 76% 13% 64% 23% 67% 33% 55%  45%
hoog tarief 149 13% 87% 20% 80% 24% 53% 23%  71%  29% 83% 17%

De absolute totalen van bureaus zijn afwijkend van n: -1 0 respondenten hebben geen bureau opgegeven
- een aantal respond. meer bureaus als afz. hadden
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Billage XI-2

Onderzoek 11
Tabel 28 Ervaring en (start)leeftijd van respondenten naar analysegroepen

geslacht ORM ervaring type manager bureaus tarlef

allen v m         lid     n-lid      kl. 1      kl. i      kl. 3 verand.over. klein groot      laag    hoog

gem. ervaring in jaren     8 6 a 10 7 2 19877887
gem. startleeftijd
in jaren                                43       42       44 41 43   45   43       43   43   43   44   41   44

gem. leeftijd in jaren       51 48 51 52 50   47 59 55 51 50   50   52   49   51

NB; significante (p50,05) gemiddelden zijn onderlijnd/vet

ervaringsklassen:    kl. 1 : O t/m 3 jaar, kl. 2: 4 t/m  10 jaar; kl. 3:  11  t/m 25 jaar
type manager: veranderaars n=174, overige types samen n=74

omvang bureaus: klein s 50 gelijktijdige opdrachten; groot > 50 gelijktijdige opdrachten
tarief bureaus:        laag 5 1700 euro per dagihoog > 1700 euro per dag

Onderzoek 11
Tabel 29 Primaire type manager en tijdsbesteding

primaire keuze type manager
veranderaar crisis. project. turn-around verv.

n=174 n=23 n=26 n=14 n=11

% gemid. tijdsbesteding per primair type
managen van veranderingen 52% 26% 23% 26% 22%

managen van een crisis                                                                 9% 4% 10% 12% 10%

managen van een project 15% 11* 49%      5%      18%
managen van een turn-around                                                 Z% 14% ; 52% 6%

managen van going concern (vervanging) 17%       ZI      14%      1%     443

NB: significant % (psO,05) onderlijnd/vet
veranderaars n=174, overige types samen n=74

Vraag 68: Als ik mijzelf in 66n van de volgende categorieen moet omschrijven, dan vind ik mijzelf vooral een (slechts 66n
antwoord mogelijk): veranderingsmanager, crisismanager, projectmanager, turn-aroundmanager, overbruggingsmanager

Vraag 69: Als ik mijn opdrachtervaringen overzie, dan kan ik mijn tijdsinzet als interim-manager procentueel verdelen in:

managen van veranderingen, managen van en crisis, managen van projecten, managen van turn-aroundsituaties, managen
van going concern
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Bijlage XI-3

Onderzoek 11
Tabel 30 Gemiddelde tevredenheid naar analysegroepen

Tevredenheid over/van: elgen eigen opdracht- bureaus

functioneren opdrachten gevers

vr. 46           vr. 47 vr. 48 vr. 49

allen Rn=248)                                                                 4,1                        4,0                        4,3                        4,5

vrouw
man

ORM lid
ORM n-lid

erv.kl. 1 i(n=52) 3,9

erv.kl. 2 x(n=138)                                                   4,1
erv.kl. 3 *(n=58) 4,2

verander.
ov. types

klein

groot

tar.laag
tar.hoog

NB: alleen significante (psO,05) gemiddelden weergegeven

Bij tabel 30 behorende vragen:

Vraag 46  Ik vind mijzelf een goede interim-manager.
Vraag 47  Ik ben zelf tevreden over mijn opdrachtresultaten.
Vraag 48 Mijn opdrachtgevers zijn tevreden over mijn (vooraf vastgelegde) resultaten.
Vraag 49 Het bureau waar ik mijn voorlaatste opdracht voor heb uitgevoerd, was tevreden over mijn

resultaten.

246



Bijlage XI-4

Onderzoek 11
Tabel 31 Gemiddelde perceptie van professionalisering naar analysegroepen

vr.01 Vr.02 vr.03 vr.04 vr.05 vr.06 vr.07 vr.08 vr.09 vr.10

allen x(n=248) 2,9      2,7       3,9      3,7 1,4 1,3     1,8      4,8     3,9      1,8

vrouw x(n=38)                                                                     4,6
man W(n=210)                                                                 4,9
ORM lid x(n=56)              3,3                          4,0
ORM n-lid  x(n=192)         2,8                          3,6

erv.kl. i   T(n=52)                                                                                        2,0
erv.kl. 2 x(n=138)                                     1,8
erv.kl. 3   *(n=58)                                                                                                                               1,5

verander. x(n=174)                                                                           1,9
ov. types x(n=74)                                                                                                                                        1,6

klein *(n=171)                                                                    3,9
groot x(n=62) 4,2

tar.laag
tar.hoog

NB: alleen significante (psO,05) gemiddelden weergegeven

Bij tabel 31 behorende vragen:

Vraag  1    Professionalisering van interim-management betekent opname in en bescherming door een register.
Vraag 1 Gecertificeerde interim-managers zijn geprofessionaliseerd.
Vraag 3 Professionalisering van interim-management betekent een proces van leren door zelfreflectie.
Vraag 4 Professionalisering van interim-management betekent dat er opleidingen moeten worden gevolgd.

Vraag 5 De professionalisering eindigt als alle interim-managers volleerd zijn.

Vraag  6 De professionalisering eindigt als alle interim-managers lid zijn van een beroepsvereniging.
Vraag 7 Zolang niet alle interim-managers zijn geregistreerd, zal professionalisering doorgaan.

Vraag 8 Professionalisering is een voortdurend proces wat nooit zal ophouden.
Vraag 9 Professionalisering richt zich primair op de ontwikkeling van de individuele kwaliteit.

Vraag lo Professionalisering richt zich alleen op de beroepsgroep en niet op het individu.
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Bijlage XI-5

Onderzoek 11
Tabel 32 Gemiddelde betekenis eigen professionalisering naar analysegroepen

vr.11 vr.12 vr.13 vr.14 vr.15 vr.16 vr.17 vr.18 vr.19 vr.20 vr.21 vr.21 vr.23

allen Rn=248) 4,8    2,6 4,8 3,4    3,3    2,8    2,7    2,4    3,2    2,5    2,7    2,2    4,4

vrouw x(n=38)     4,9
man *(n=210)         4,8

ORM lid F(n=56) 3,8    3,7    4,4    4,2 4,4 3,4           4,7
ORM n-lid i(n=192) 3,3    3,2    2,3    2,3    1,8                  2,4           4,3

erv.kl., Rn-52)                              3,0              2,4
erv.kl.  2     x(n=138)                                                        3,5                             2,7

erv.kl. 3   x(n=58)                                     3,8                  3,1

verander. R(n=174) 3,6 3,4
ov. types Rn=74) 3,1    3,1

klein 2(n=171) 2,9    2,8    2,6                                 4,4

groot x(n=62) 2,3    2,3 2,0 4,1

tar.laag x(n.83)         2,8                           3,1
tar.hoog Rn=149)       2,5                         3,4

NB: alleen signifivante gemiddelden (psO,05) weergegeven

Bij tabel 32 behorende vragen:

Vraag 11    Ik leer uit elke nieuwe opdracht en leer van elke nieuwe opdrachtgever.
Vraag 12   Ik leer vooral van de ervaringen van mijn beroepsgenoten.
Vraag 13 Interim-managers zijn nooit te ervaren om te leren.
Vraag 14  Ik ken de (gedrags)regels van de interim-managementbureaus (RIM-code).
Vraag 15   Ik volg in mijn dagelijks handelen de (gedrags)regels van de RIM.
Vraag 16   Ik ken de (gedrags)regels van de ORM (Orde van Registermanagers).
Vraag 17   Ik volg in mijn dagelijks handelen de (gedrags)regels van de ORM.
Vraag 18 Ik onderwerp mij in het kader van de (gedrags)regels van de ORM aan tuchtrecht.
Vraag 19   Ik vind dat interim-managers (in het algemeen) onvoldoende aandacht besteden aan hun

professionalisering.
Vraag 20 Interim-managementbureaus besteden voldoende aandacht aan de professionalisering van

interim-managers.
Vraag 21   De ORM besteedt voldoende aandacht aan de professionalisering van hun leden.
Vraag 22   De aan mij toegewezen schaduwmanagers zorgen ervoor dat ik vakmatig blijf ontwikkelen.
Vraag 23 Mijn professionalisering is mijn verantwoordelijkheid en niet die van bureaus.
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Bijlage XI-6

Onderzoek 11
Tabe| 33 Gemiddeld collectief en individueel belang naar analysegroepen

collectief belang individueel belang
vr.39 vr.40 vr.42 vr.43 vr.38 vr.41 Vr.44 vr.45

allen 2(n=248) 4,0     3,7      4,0      3,2     4,1 3,6 3,9      2,0

vrouw x(n=38)                                                         3,2
man x(n=210)                                                          3,7

ORM lid  i(n=56)                                    4,3
ORM n-lid F(n=192)                                    3,9

erv.kl. 1

erv.kl. 2

erv.kl. 3

verander. R(n=174)                         4,1
ov. types x(n=74)                                             3,6

klein *(n=171)                            4,0            4,0
groot F(n=62)                                3,7              3,5

tar.laag
tar.hoog

NB: alleen significante gemiddelden (psO,05) weergegeven

Bij tabe| 33 behorende vragen:

Collectief belang
Vraag 39 Door professionalisering zal de "echte" interim-manager zich van de "beunhaas" kunnen onder-

scheiden.
Vraag 40 Professionalisering van interim-management heeft als doel dat beroepsgroep als professioneel

wordt erkend.
Vraag 42 Professionalisering van interim-management zorgt voor kwaliteitsverbetering bij het uitvoeren van

opdrachten.
Vraag 43 Professionalisering zal leiden tot maatschappelijk erkende opleidingen voor interim-managers.

Individueel belang
Vraag 38 Professionalisering van interim-management betekent voor mij dat het beroep serieus wordt

genomen.
Vraag 41 Professionalisering van interim-management zorgt er voor dat ik als professional wordt gezien.

Vraag 44 Individuele professionalisering zal voor mij leiden tot een betere marktpositie.
Vraag 45 Mijn individuele professionalisering zal geen invloed op de hoogte van mijn honorarium hebben.
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Bijlage XI-7

Onderzoek 11
Tabe| 34a Gemiddelde effectiviteit naar activiteitengroepen en naar analysegroepen

bijeenkomsten collegiale contacten
vr.24b vr.25b vr.27b vr.28b vr.19b vr.3ob vr.3lb vr.33b

allen i(n=248) 3,5 (127)   3,7 (198) 3,2 (27) 3,4 (30)    3,9 (143) 3,7 (41)    3,4 (126)   4,1 (54)

vrouw i(n=38) 4,0 (34) 2,0 (3)
man x(n=210) 3,7 (164) 3,3 (24)

ORM lid C(n=56) 3,4 (23)
ORM n-lid R(n=192) 2,0 (4)

erv.kl. 1

erv.kl. 1

erv.kl. 3

verander.
ov. types

klein

groot

tar.laag
tar.hoog

NB: alleen significante gemiddelden (psO,05) weergegeven

Bij tabe| 34a behorende vragen:

Bijeenkomsten
Vraag 24b Effectiviteit vakmatige bijeenkomsten van interim-managementbureaus.
Vraag 25b Effectiviteit (door mijzelf te betalen) seminars of cursussen.
Vraag 27b Effectiviteit professionaliseringsbijeenkomsten van de ORM.

Collegiale contacten
Vraag 28b Effectiviteit collegiale (groeps)contacten.
Vraag 29b Effectiviteit intervisie.
Vraag 30b Effectiviteit contact met externe en zelf gekozen sparringpartners.
Vraag 31b Effectiviteit samenwerking met een schaduwmanager.
Vraag 33b Effectiviteit supervisie (met een zelfgekozen supervisor).
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Bijlage XI-8

Onderzoek 11
Tabe| 34b Gemiddelde effectiviteit naar activiteitengroepen en naar analysegroepen

evaluaties reflectie zelfstudie
vr.32b vr.34b vr.35b vr.36b vr.37b vr.26b

allen Rn=248) 3,6 (121) 3,2 (34)     4,1 (179)     3,8 (140)     4,1 (136)     4,0 (189)

vrouw
man

ORM lid x(n=56) 3,7 (43)
ORM n-lid T(n=192) 4,0 (146)

erv.kl.,

erv.kl. 2

erv.kl. 3

verander. S(n=174) 4,0 (133)
ov. types x(n=74) 3,8 (56)

klein

groot

tar.laag
tar.hoog

NB: alleen significante gemiddelden (p50,05).weergegeven

Bij tabe| 34b behorende vragen:

Evaluaties
Vraag 32b Effectiviteit van mijn schaduwmanager als counsellor.
Vraag 34b Effectiviteit van tussentijdse opdrachtevaluaties.
Vraag 35b Effectiviteit van evaluaties na afloop van de opdracht met opdrachtgever.
Vraag 36b Effectiviteit van evaluaties na afloop van de opdracht met mijn schaduwmanager of im-bureau.

Reflectie
Vraag 37b Effectiviteit voor mijn eigen (vakmatige) ontwikkeling van methodieken tot zelfreflectie.

Zelfstudie
Vraag 26b Effectiviteit van mijn tijdsbesteding aan zelfstudie (boeken/tijdschriften).
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Bijlage XI-9

Onderzoek 11
Tabe| 35a Professionaliseringsactiviteiten en tijdsbesteding

vrg. beantwoord activiteitengroep range tot. dgn. x (n=248)

bijeenkomsten
24c n=124 bureaus 0-30 837              3,4

25c n=195 seminars, cursussen 0-30 1124            4,5
27c n=24 ORM 0-6         73              0,3

totaal 2034        8,2

collegiale contacten.
28c n=21 (groeps)contacten 0-12        98              0,4
29c n=131 intervisie 0-10 463             1,9
30c n=33 sparringpartners 0-10

100                               0,4

31c n=89 schaduwmanager 0-30 396              1,6

33c n=39 supervisie (1) 0-12
171                                0,7

totaal 1228 5,0

evaluatles
32c n=62 counsellor 0-20 292              1,2

34c n=21 tussentilds 0-12        69              0,3
35c n=114 eind/opdrachtgever 0-20 239             1,0
36c n=83 eind/bureau 0-5 144              0,6

totaal 744 3,0

37c n=77 reflectie (2) 0-40 384              1,6

26c n = 177 zelfstudie (3) 0-150 2436        9,8

totaal 27'6

(1) Vermeld is het geregistreerde aantal respondenten en het berekende gemiddelde, maar het totaal is eerst
gecorrigeerd. Respondent nummer 60 had zowel bij deze vraag als bij vraag 37.200 dagen ingevuld.

(2) Hier heeft op dezelfde manier en zelfde reden als bij vraag 33 eerst een correctie op het totaal plaatsgevon-
den.

(3) Bij deze vraag hebben 19 respondenten een aantal van meer dan 25 dfir. opgegeven. Er ontstaat daardoor
een mogelijk onrealistisch en arbitrair gemiddelde.

Bij tabe' 35a behorende vragen:

Bijeenkomsten tijdsbesteding: vakmatige bijeenkomsten im-bureaus (vraag 24c); seminars of curssussen
(vraag 25c); professionaliseringsbijeenkomsten ORM (vraag27c).

Collegiale contacten tijdsbesteding: collegiale (groeps)contacten (vraag 28c); intervisie (vraag 29c); met spar-
ringpartners (vraag 30c); met schaduwmanager (vraag 31 c); supervisie (vraag 33c).

Evatuaties tijdsbesteding: met counsellor (vraag 32c); tussentijdse evaluaties (vraag 34c); eindevaluatie met
opdrachtgever (vraag 35c), eindevaluatie met schaduwmanager of interim-managementbureau (vraag 36c).

Reflectie tijdsbesteding: refelctie methodieken (vraag 37c).

Zelfstudie tijdsbesteding: boeken/tijdschriften (vraag 26c)
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Bijlage XI-10

Onderzoek 11
Tabe| 35b Gem. tijdsbesteding naar activiteitengroepen en analysegroepen (dagen/jaar)

bIJeen- collegiale evaluaties reflectle tot. excl. zelfstudie

komsten contacten zelfstudie

allen x(n=248) 8,2 5,0 3,0 1,6 17,7 9,8

vrouw
man

ORM lid x(n=56) 11,1 21,6

ORM n-lid x(n=192)                   7,4                                                      16,6

erv.kl.,

erv.kl. 2
erv.kl. 3

verander. 2(n=174)         9,0
ov. types  x(n=74)                           6,3

klein

groot

tar.laag x(n=83)                                   6,3                                 21,1
tar.hoog x(n=149)                                4,2                                 16,4

NB: alleen significante verschillen (p50,05) Weergegeven

Bij tabel 35b behorende vragen:

Bijeenkomsten tijdsbesteding: vakmatige bijeenkomsten im-bureaus (vraag 24c); seminars of curssussen
(vraag 25c); professionaliseringsbijeenkomsten ORM (vraag27c).

Collegiale contacten tijdsbesteding: collegiale (groeps)contacten (vraag 28c); intervisie (vraag 29c); met spar-

ringpartners (vraag 30c); met schaduwmanager (vraag 31 c); supervisie (vraag 33c).

Evaluaties tijdsbesteding: met counsellor (vraag 32c); tussentijdse evaluaties (vraag 34c); eindevaluatie met

opdrachtgever (vraag 35c), eindevaluatie met schaduwmanager of interim-managementbureau (vraag 36c).

Reflectie tijdsbesteding: reflectie methodieken (vraag 37c).

Zelfstudie tijdsbesteding: zelfstudie door lezen van boeken/tijdschriften (vraag 26c)
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Bijlage IX-ii

Onderzoek 11
Tabel 36 Kwalitatieve opdrachtfactoren naar analysegroepen

Pers. bagage en opdrachtresultaten De eigen professionalistelt
vr.50  vr.51  vr.52 Vr.53 vr.54  vr.55  vr.56 vr.57 vr.58 vr.59 vr.60  vr.61  vr.62

allen x(n=248) 4,0    4,1     1,8   4,1    1,5    4,0    4,3    4,0    3,9    1,5    3,9    1,7    4,2

vrouw
man

ORM lid  F(n=56)         3,8
ORM n-lid Rn=192)    4,1

erv.kl., *(n=52) 4,3    3,8                  1,4                  3,8

erv.kl. 2 Rn=138)         4,0     4,2                        1,4                        4,1
erv.kl. 3 x(n=58)            3,8     4,3                           1,8                           4,0

verander. x(n=174)    3,9               4,1                                       4,0
ov. types R(n=74) 4,3 3,9                                                   3,7

klein Rn=171)        3,9
groot x(n=62)                       4,2

tar.laag Rn=83)                                                                             1,9
tar.hoog Rn=149)                                                                      1,6

NB: alleen significante gemiddelden (psO,05) weergegeven

Bij tabel 36 behorende vragen:

Persoonlijke bagage en opdrachtresultaten
Vraag 50 Mijn opdrachtresultaten zijn de resultante van mijn ervaring als manager.
Vraag 51 Mijn opdrachtresultaten zijn de resultante van mijn eigen ervaring als interim-manager.
Vraag 52 Mijn opdrachtresultaten hebben geen directe relatie met mijn eigen kennis.
Vraag 53 Ik beschik over de juiste competenties voor het gewenste opdrachtresultaat.
Vraag 54 Mijn stijl van leidinggeven is onbelangrijk voor het opdrachtresultaat.
Vraag 55 Vooral flexibiliteit en attitude zijn belangrijk om als interim-manager succesvol te zijn.

De eigen professionalisteit
Vraag 56  Ik vind dat ik als interim-manager op een professionele wijze te werk ga.
Vraag 57 Mijn professionaliteit is af te leiden uit mijn opdrachtresultaten.
Vraag 58 Mijn kennis en kunde bepalen mijn professionaliteit als interim-manager.
Vraag 59 Mijn ervaringen als (interim-)manager hebben geen invloed op mijn professionaliteit.
Vraag 60 Vooral mijn eigen competenties zijn bepalend voor mijn professionaliteit.
Vraag 61 Mijn stijl van leidinggeven heeft geringe invloed op mijn professionaliteit.
Vraag 62 Mijn professionaliteit wordt bepaald door de mate waarin ik wil blijven leren en ontwikkelen.
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