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Wat maakt de opdrachtgever van interim-managers tevreden? In de 
literatuur worden verschillende factoren genoemd en ook de betrokke-
nen zelf hebben er ideeën over, maar welk gedrag doet er nu werkelijk 
toe? Op basis van een empirisch onderzoek wordt deze vraag beant-
woord. Een literatuurstudie vormt de basis van een verklaringsmodel 
voor de tevredenheid van de opdrachtgever. Dit verklaringsmodel 
wordt getoetst op basis van 141 interim-managementopdrachten, 
waarover zowel de interim-manager, de opdrachtgever als medewer-
kers vragen hebben beantwoord. 58% van de variantie van tevreden-
heid wordt verklaard door verschillende van de onderzochte predicto-
ren, namelijk een interim-manager die sociaal, machtsbekwaam han-
delt, de opdracht contextualiseert, een evenwichtige persoonlijkheid 
heeft en ervaring en kennis heeft die aansluit bij de opdracht. Daar-
naast blijkt dat de leiderschapsstijl van de interim-manager nauwelijks 
van belang is en dat een aantal factoren die in de praktijk en de litera-
tuur (soms vaak) genoemd worden, zoals een extraverte persoonlijk-
heid en het creëren van een vertrouwensbasis, geen rol spelen.

Inleiding

Vertijdelijking van organisaties en vertijdelijking van de rollen en functies die 

mensen vervullen is een belangrijke trend in organisaties. Een van die tijdelijke 

spelers is de interim-manager.

Interim-management past in het concept van de flexible firm, dat de laatste 

jaren steeds meer ingang vindt (Kalleberg, 2000). Vooral de laatste decennia 

heeft het een hoge vlucht genomen in Nederland. Ook in enkele andere Euro-

pese landen vindt het steeds meer ingang. In Amerika is deze ontwikkeling 

van recentere datum: ‘An accepted practice in Europe, interim management 

only started serious growth in the United States in early 2000’ (www.interim-

association.org, geraadpleegd op 13 mei 2010). Een interim-manager is een 

Aanbevelingen voor succesvol 
interim-management

WELK HANDELEN VAN DE INTERIM-MANAGER 
LEIDT TOT TEVREDENHEID VAN ZIJN OPDRACHTGEVER?
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(relatieve) buitenstaander met een machtsbasis in de leiding die expliciet tijde-

lijk een rol of opdracht vervult die voor een organisatie van belang is, waarbij 

vooraf specifiek of globaal afspraken zijn gemaakt over de te bereiken doelen. 

Tijdelijkheid betekent dat men gemiddeld zo’n negen maanden in een organi-

satie verkeert (Schaveling, 2008). Interim-managers worden voor zeer uiteen-

lopende zaken ingeschakeld, bijvoorbeeld om de effectiviteit en efficiency te 

verbeteren, blokkades weg te nemen en randvoorwaarden te creëren, al dan 

niet politiek beladen cultuurvraagstukken op te lossen of ingrijpende of juist 

kleinschalige veranderingen door te voeren. Maar ook voor algemenere doel-

einden, bijvoorbeeld om algemeen leiding te geven, een project te managen of 

om te voorzien in bepaalde management- en organisatie-expertise. Of simpel-

weg om de stoel van een vertrokken manager warm te houden voor zijn opvol-

ger.

De hoofdonderzoeksvraag in dit artikel is: welk gedrag van de interim-mana-

ger leidt tot meer tevredenheid van de opdrachtgever ten aanzien van het suc-

ces van de opdracht?

De wetenschappelijke aandacht voor interim-management bevindt zich in de 

beginfase. Het verschijnsel heeft een naam gekregen en de eerste publicaties 

zijn verschenen (Reijniers, 2003; Van Hout, 2001; Witvliet, 2005; Van ’t Hof, 

2007; Schaveling, 2008; Vorst, 2009). Betrouwbaar wetenschappelijk onder-

zoek naar interim-management of factoren die van invloed zijn op het succes 

van interim-management heeft echter nog nauwelijks plaatsgevonden 

(Van ’t Hof, 2005, 2006, p. 24). Ook onderzoek op het terrein van temporary 
employment in het algemeen blijkt nog in de kinderschoenen te staan en dat 

wat er is aan researchresultaten, is volgens De Cuyper inconsistent, onovertui-

gend en niet-concluderend (De Cuyper, 2008, pp. 25 e.v.).

In feite zijn er slechts drie studies over interim-management die, ook interna-

tionaal gezien, werkelijk van belang zijn voor deze studie omdat daarin onder-

zocht wordt welke factoren ertoe doen in relatie tot het succes van de interim-

managementopdracht (Ramondt, 2004; Van ’t Hof, 2005 en Van Hout et al., 

2004). Het betreft alle drie kwalitatief onderzoek naar een zeer beperkt aantal 

cases. De overige studies op het terrein van interim-management zijn onder-

zoeken naar opzichzelfstaande thema’s, zonder onderzoek naar oorzaak-

gevolgrelaties. Over leiderschap zijn wel vele studies verschenen, maar uit een 

uitgebreide literatuursearch blijkt dat er nauwelijks aandacht is voor leider-

schap in situaties waarin vooraf bekend is dat iemand een tijdelijke rol speelt.

Na de beschrijving van het theoretisch kader en de formulering van de belang-

rijkste hypothesen wordt de onderzoeksopzet beschreven. De hypothesen wor-

den getoetst op basis van een survey-onderzoek, waarvan de gegevens geanaly-

seerd zijn met behulp van factoranalyse, regressieanalyses en structural 
equation modelling, waarna afgesloten wordt met conclusies, discussie en 

praktische implicaties.
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1. Theoretisch kader en hypothesen

In deze studie is gekozen voor de mate van tevredenheid van de opdrachtgever 

over de interim-managementsituatie op verschillende dimensies als criterium-

variabele. Preciezer geformuleerd: de cognitieve evaluatie door de opdracht-

gever van de actuele performance of resultaten van de interim-management-

opdracht. De belangrijkste reden om te kiezen voor de perceptie (van de 

opdrachtgever) is dat interim-management een grote verscheidenheid aan 

typen opdrachten, doelen en redenen voor het gebruik van interim-manage-

ment als managementtool kent (Schaveling, 2008). Iedere opdracht kent zijn 

eigen doelen en succescriteria op korte en lange termijn. Daar is geen objectief 

criterium voor. Perceptie van succes is onafhankelijk van de context en geldt 

voor vele situaties. Een tweede belangrijke reden is dat de resultaten van inte-

rim-management net als vele andere huidige economic assets (zoals kennis, 

systemen, klantrelaties) niet tastbaar zijn (Anderson en Fornell, 2000). Klant-

tevredenheid bestaat uit verwachtingen, (niet-)bevestiging daarvan en perfor-

mance in vergelijking met anderen of andere producten of diensten (Oliver en 

DeSarbo, 1988). Klanttevredenheid is dus psychologisch en niet objectief, ook 

al wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de performance van de interim-mana-

ger (Van Montfort et al., 2000). Een derde belangrijke reden is dat klanttevre-

denheid blijkt samen te hangen met meer klantloyaliteit, het veiligstellen van 

toekomstige revenuen, verminderde prijselasticiteit, vermindering van de kans 

dat klanten weglopen of voor andere instrumenten kiezen als de kwaliteit wat 

minder is en door mond-tot-mondreclame tot lagere kosten leidt voor acquisi-

tie en vergrote reputatie (Anderson en Fornell, 2000).

Tabel 1. 

Tevredenheid van de 

opdrachtgever

Een tevreden opdrachtgever geeft de interim-manager hoge scores op de volgende items

1. De vooraf geformuleerde doelen zijn (of zullen worden) bereikt.

2. Interim-management was de juiste oplossing voor het betreffende vraagstuk in de organisatie.

3. De resultaten van het interim-managementtraject zijn van waarde voor de volgende fase van de organisatie.

4. De resultaten van de interim-managementsituatie zijn ‘geland’ (of zullen) ‘landen’ in de organisatie.

5. De werkwijze was efficiënt: de uitkomsten zijn gerealiseerd met zo min mogelijk middelen.

6. Er is gebruikgemaakt van de meest gepaste middelen en werkmethoden.

7. De verwachtingen die de opdrachtgever vooraf had, zijn overtroffen.

8. De verwachtingen die de opdrachtgever vooraf had, zijn gerealiseerd.

9. De opdrachtgever wil bij een vergelijkbare situatie en opdracht gebruikmaken van dezelfde interim-manager.

In de eerste plaats zal worden onderzocht of de tevredenheid van de opdracht-

gever beïnvloed wordt door de mate van inbedding van de opdracht door de 

interim-manager. Ondanks dat interim-managers vooral volgens het expert-

model met een redelijk directieve aanpak lijken te werken (Ramondt, 2004; 
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Witvliet, 2005; Van ’t Hof, 2007), constateert Van Hout dat interim-managers 

meer kans op succes hebben als zij toereikend met de machtsdynamiek om -

gaan, hun opdracht in de context plaatsen, een vertrouwensbasis ontwikkelen, 

onafhankelijk opereren en de medeverantwoordelijkheid van de organisatie 

in het oog houden (Van Hout et al., 2004; Ramondt, 2004). Onderzoek laat 

steeds meer zien dat het belangrijk is om draagvlak op te bouwen, dat organi-

satieontwikkeling samen met de mensen gaat, dat verbinding met de organisa-

tie noodzakelijk is (Schaveling, 1997; Kotter, 2005). Verondersteld wordt dat 

de mate van inbedding van de opdracht door de interim-manager van invloed 

is op de tevredenheid van de opdrachtgever.

Inbedding heeft in de eerste plaats te maken met sociaal afgestemd opereren. 

Een grote body of research (met name de Leader-Member Exchange Theory) 

laat zien dat een hoge kwaliteit van de leider-medewerkerrelaties gerelateerd is 

aan positieve organisatieresultaten (Schriesheim et al., 1999). Anderzijds blijkt 

uit het onderzoek van Van Hout et al. (2004) ook dat het van belang is dat de 

interim-manager soms ‘los’ van de organisatie staat. De interim-manager zal 

dus enerzijds onafhankelijk moeten kunnen opereren, maar anderzijds hoge 

kwaliteitsrelaties moeten onderhouden. Samenvattend wordt dit sociaal afge-

stemd handelen genoemd.

In de tweede plaats is machtsbekwaam handelen een belangrijk aspect van 

inbedding. Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen belangen boven komen 

drijven of op de achtergrond spelen, spilfiguren kunnen wegvallen, de proble-

matiek kan zich uitbreiden, nieuwe problemen dienen zich aan, het opdracht-

geverschap verplaatst zich, et cetera. De interim-manager zal zich van deze 

dynamieken bewust moeten zijn en er op een machtsbekwame manier mee om 

moeten kunnen gaan (Van Hout et al., 2004; Burger en Van Staveren, 2002).

In de derde plaats heeft inbedding te maken met de context van de opdracht. 

In interim-managementopdrachten lijken er geen geïsoleerde problemen te 

bestaan (Ramondt, 2004). Elke kwestie is met allerlei draden verbonden met 

een context van sociaal gedrag, ook zogenaamd technische kwesties. De inte-

rim-manager moet daarom de interim-managementopdracht contextualiseren: 

de opdracht in de context van de organisatie plaatsen.

In de vierde plaats is het creëren van een vertrouwensbasis van belang. Een 

gebrek aan respect voor de verschillende belangen en invalshoeken van de 

belanghebbenden leidt, zo leren de cases uit de studie van Van Hout et al. 

(2004), vrijwel altijd tot een falend interim-traject.

In de vijfde plaats lijkt het van belang dat de interim-manager het onbespreek-

bare bespreekbaar durft te maken. Als organisaties willen leren en zich willen 

ontwikkelen, is het op sommige momenten nodig dat het onbespreekbare 

bespreekbaar wordt gemaakt (Tynan, 2005).

Ten slotte – in de zesde plaats – laat eerder onderzoek zien dat het medeverant-

woordelijk maken van de organisatie en de opdrachtgever voor de opdracht 

van belang is. Interim-opdrachten waarin een van de belanghebbenden te 

veel actie naar zich toetrekt (de interim-manager als ‘omnipotente held’ of 

de opdrachtgever als ‘controlfreak’), lopen een grotere kans te mislukken 

(Van Hout et al., 2004).
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Hypothese 1 in dit artikel is dat de opdrachtgever meer tevreden zal zijn naar-
mate de interim-manager de opdracht beter inbedt, dat wil zeggen 1) sociaal 
afgestemd opereert, 2) machtsbekwaam handelt, 3) de opdracht contextuali-
seert, 4) onderling vertrouwen creëert, 5) onafhankelijk opereert en dus het 
onbespreekbare bespreekbaar maakt en 6) de organisatie medeverantwoorde-
lijk houdt.

Een tweede voor tevredenheid van de opdrachtgever mogelijk relevant aspect 

van het handelen van de interim-manager betreft zijn leiderschapsstijl. De lei-

derschapsstijl van de interim-manager wordt in dit onderzoek gedefinieerd als 

‘de mate van charismatisch, stimulerend en zakelijk leiderschap’ (De Hoogh, 

2004). Een leider wordt als charismatisch beschouwd als hij een visie weet 

uit te dragen en medewerkers het gevoel weet te geven aan een gezamenlijke 

opdracht te werken, laat zien dat de waarden van de organisatie centraal 

staan, zelfvertrouwen toont en leiding geeft door het goede voorbeeld te 

geven. Stimulerend leiderschap wil zeggen dat de leider vertrouwen toont in 

medewerkers, kritisch denken en het hebben van een eigen mening stimuleert 

waardoor medewerkers onafhankelijk en sterk worden gemaakt. Bij zakelijk 

leiderschap is de focus de zakelijke, taakgerichte aspecten, maar staat aanvul-

lend daarop het evenwicht tussen wederzijdse investeringen en opbrengsten 

centraal. De leider maakt medewerkers duidelijk wat zij kunnen verwachten 

in ruil voor een goede prestatie.

Ondanks dat uit veel onderzoek blijkt dat stimulerend en zakelijk leiderschap 

van invloed zijn op een veelheid aan resultaatmetingen, is niet in al het onder-

zoek even duidelijk of stimulerend dan wel zakelijk leiderschap aan effectivi-

teit de grootste bijdrage levert (Shipper en Davy, 2002). De bevindingen van 

onderzoek naar welke stijl van leiderschap – taak- of relatiegericht – in welke 

situatie het effectiefst is, zouden inconsistent en onduidelijk zijn voor de mees-

te criteria van leiderschapseffectiviteit (Yukl, 2006). Ook charismatisch leider-

schap is niet volstrekt te onderscheiden van de andere twee (Koopman en 

Van Muijen, 1997; De Hoogh et al., 2005). Vaak blijkt er sprake te zijn van 

een gecombineerd effect, met name bij effectieve leiders, waardoor er geen 

sprake is van onderscheidende factoren en het moeilijk is hun onafhankelijke 

effecten vast te stellen (Lievens et al., 1997). Wel kan geconcludeerd worden 

dat charismatisch leiderschap voortbouwt op zakelijk en stimulerend leider-

schap. Charismatisch leiderschap versterkt de effecten van stimulerend en 

zakelijk leiderschap (Judge et al., 2004).

Het voorgaande heeft geleid tot hypothese 2: 1) de tevredenheid van de 
opdrachtgever wordt positief beïnvloed door een charismatische, stimulerende 
en/of zakelijke leiderschapsstijl van de interim-manager; 2) charismatisch, sti-
mulerend en zakelijk leiderschap zullen sterk samenhangen; 3) charismatisch 
leiderschap zal de sterkste invloed hebben, gevolgd door respectievelijk stimu-
lerend en zakelijk leiderschap.
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Het handelen van de interim-manager wordt in het onderzoeksmodel veron-

dersteld beïnvloed te worden door het profiel van de interim-manager. Onder-

zocht zal worden wat de invloed is van de zogenaamde Big Five-persoonlijk-

heidskarakteristieken en de aansluiting van de ervaring en kennis van de 

interim-manager bij de opdracht.

Over de laatste 25 jaar is consensus ontstaan onder onderzoekers over vijf 

basisfactoren die onze persoonlijkheid bepalen: extraversie, evenwichtigheid 

(of het tegenovergestelde: neuroticisme), openheid, vriendelijkheid en zorg-

vuldigheid (of consciëntieusheid) (De Hoogh et al., 2005a; Smith et al., 2001). 

Reviews en een meta-analyse van 78 studies in de periode 1967-1998 van deze 

factoren in relatie tot effectiviteit laten in het algemeen sterke verbanden zien 

tussen de Big Five-eigenschappen en leiderschap, waarbij extraversie het 

sterkst gerelateerd is aan leiderschap (Judge et al., 2002). Extraversie lijkt de 

belangrijkste eigenschap van effectieve leiders. Zorgvuldigheid is volgens deze 

studie de tweede factor, gevolgd op de derde plaats door evenwichtigheid 

(emotionele stabiliteit) en openheid. De laatste factor, vriendelijkheid, bleek 

slechts zwak geassocieerd met leiderschap. Andere (overzichts)studies laten 

het grote belang van emotionele stabiliteit (laag neuroticisme) zien in relatie 

tot managementeffectiviteit en -verbetering (Yukl, 2006; Northouse, 2007). 

Hurtz en Donovan (2000) komen op basis van hun meta-analyse tot de con-

clusie dat zorgvuldigheid van de Big Five-dimensies de grootste invloed heeft 

op job performance in het algemeen. Deze uitkomst is consistent met eerdere 

meta-analytische studies (Tett et al., 1991).

Naast de Big Five is een belangrijk kenmerk van het persoonlijk profiel van 

de interim-manager of zijn kennis en ervaring aansluiten bij de opdracht. Een 

interim-manager moet zich verplaatsen naar een nieuwe omgeving. Gebaseerd 

op onderzoek naar transfer van managers blijkt de overgang van een oude 

naar een nieuwe situatie positiever te verlopen en de performance beter naar-

mate de nieuwe situatie sterker lijkt op de oude en naarmate het type leider-

schap waarom de nieuwe situatie vraagt, sterker lijkt op het type leiderschap 

dat in de oude situatie nodig was om de doelen te bereiken (Bass, 1990a). Of 

de transfer positief of negatief zal zijn, hangt dus af van de relevantie van de 

ervaring in de oude positie voor de nieuwe positie (Bass, 1990a). In alle cases 

in de studie van Van Hout et al. (2004) blijkt ervaring met interim-manage-

mentopdrachten een pre te zijn. Als een interim-manager geen ervaring heeft 

met het bewuste type opdracht, leidt dat zonder uitzondering tot problemen.

De hypothese 3 die onderzocht zal worden luidt als volgt: het persoonlijk pro-
fiel van de interim-manager is van invloed op handelen van de interim-mana-
ger dat de kans op tevredenheid van de opdrachtgever vergroot en wel als 
volgt: 1) evenwichtigheid heeft een positieve invloed; 2) extraversie heeft een 
positieve invloed; 3) zorgvuldigheid heeft een positieve invloed; 4) openheid 
heeft geen invloed; 5) vriendelijkheid heeft geen invloed en 6) een goede aan-
sluiting van de ervaring en kennis van de interim-manager bij de opdracht 
heeft een positieve invloed.
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Samenvattend is het onderzoek gericht op het toetsen van het in figuur 1 weer-

gegeven verklaringsmodel.

Figuur 1. 

Verklaringsmodel

Profiel interim-manager 
• Big Five: evenwichtigheid, 
 extraversie, zorgvuldigheid, 
 openheid, vriendelijkheid 
• Aansluiting ervaringen IM 
 met opdracht 

Inbedding 
• Sociaal afgestemd 
• Machtsbekwaam 
• Contextualisering 
• Vertrouwen 
• Bespreekbaar maken 
• Medeverantwoordelijkheid 
 organisatie 

Leiderschapsstijl 
• Charismatisch 
• Stimulerend 
• Zakelijk  

Tevredenheid 
opdrachtgever 

Ten slotte is onderzocht of het gegenereerde verklaringsmodel generiek is of 

moet worden aangepast aan de verschillende situaties (bijvoorbeeld aan de 

mate van complexiteit van de opdrachtomgeving of het belang voor belang-

hebbenden). Concreet: is de structuur van het generieke model passend voor 

iedere situatie? Is niet alleen de structuur passend maar zijn ook de regressiege-

wichten vergelijkbaar? In deze studie is een min of meer pragmatische keuze 

gemaakt in de vele mogelijke situationele factoren die relevant lijken. Mede op 

basis van gesprekken met vele interim-managers en indicaties die eerder onder-

zoek op het terrein van interim-management gaf, is gekozen voor 1) mate van 

complexiteit en 2) organisatiespecifiekheid van de opdracht, 3) het belang van 

de belanghebbenden bij de opdracht, 4) de mate van organisatiestabiliteit en 

5) wisselingen in het management.

2. Onderzoeksmethode

Het onderzoek is een survey op basis van een vragenlijst via internet. De con-

ceptvragenlijst is ontwikkeld op basis van Schaveling (2008) en de literatuur-

studie. Na de algemene inspectie en mogelijke datareductie op basis van fac-

toranalyse is regressieanalyse toegepast om de onderlinge relaties binnen de 

data bloot te leggen. Als eerste stap is ervoor gekozen om door middel van 

regressieanalyses de factoren inzake inbedding en leiderschapsstijl te selecteren 

die significant van invloed zijn op de tevredenheid van de opdrachtgever. Ver-

volgens zijn de kenmerken van het profiel van de interim-manager eveneens op 

basis van regressieanalyse onderzocht en geselecteerd die van invloed blijken 

op het handelen van de interim-manager en de tevredenheid van de opdracht-

gever. De geselecteerde factoren en invloedspaden zijn door middel van struc-
tural equation modelling getoetst.
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De eenheid van onderzoek is een concrete interim-managementsituatie. De 

respons van de 447 interim-managers die toezegden om mee te doen aan het 

onderzoek heeft geresulteerd in 141 volledige cases. Dat wil zeggen: onlangs 

afgesloten interim-managementopdrachten waarbij zowel de interim-manager, 

de bijbehorende opdrachtgever als een of meer medewerkers aan wie de inte-

rim-manager leiding gaf of met wie hij samenwerkte hun vragenlijst volledig 

hebben ingevuld. In totaal waren bij het onderzoek 211 interim-managers, 

159 opdrachtgevers, 307 medewerkers en 50 interim-managementbureaus 

betrokken.

In vergelijking met eerder onderzoek lijkt er in dit onderzoek sprake van een 

enigszins zwaardere respondentengroep: de opdrachten zijn complexer, de 

interim-managers ervarener en de tarieven hoger. Maar op andere kenmerken 

zoals sekse, leeftijd en looptijd opdrachten is de respondentengroep redelijk 

vergelijkbaar. De kans dat de respondentengroep representatief is, is groot. 

Dat er sprake is van een zwaardere respondentengroep heeft mogelijk te 

maken met de uitsluiting van interim-managers die aan hun eerste opdracht 

werken.

De kans op common source variance is als volgt verminderd. Medewerkers 

geven een oordeel over het leiderschapsgedrag van de interim-manager en 

de opdrachtgever beoordeelt vooral het succes van de interim-management-

opdracht, de wijze van inbedding van de opdracht in de organisatie door de 

interim-manager en de situationele kenmerken. De interim-manager is door 

self-report schalen bevraagd ten aanzien van zijn Big Five-persoonlijkheids-

ken merken.

De data zijn in die zin kwetsbaar doordat er met slechts één instrument 

gewerkt wordt, een web-based survey, en er dus geen ‘methodevariantie’ is. 

Podsakoff et al. (2003) geven verschillende suggesties om het risico van com-
mon method variance te verminderen. Verschillende van de door hen gesugge-

reerde procedures zijn in dit onderzoek ingezet om de mate van deze bias te 

minimaliseren (Lindell en Whitney, 2001). Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen 

om de criteriumvariabele te laten bestaan uit een verscheidenheid aan subcrite-

ria of items, omdat bijvoorbeeld de persoonlijke definitie van de criteriumvari-

abele van belang zou kunnen zijn (Yukl, 2006). Ook zijn de vragen voortdu-

rend gerelateerd aan de praktijksituatie van een onlangs afgesloten opdracht, 

waarmee gepoogd is de variabelen meer descriptief dan perceptief te laten zijn.

Om te controleren of common method bias optreedt, is Harmans one factor 
test gebruikt. Dat wil zeggen dat alle items die gebruikt worden in de studie 

geladen worden in een factoranalyse. Er bleek geen sprake van één factor of 

een algemene factor die de meerderheid van de variantie verklaarde. Samen-

vattend kan geconcludeerd worden dat er ondanks de kans op common source 

en method variance geen sterke aanwijzingen zijn dat hiervan sprake is in deze 

studie.
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3. Meetinstrumenten

De meetinstrumenten voor tevredenheid, inbedding van de opdracht en aan-

sluiting kennis en ervaring zijn sterk gebaseerd op Schaveling (2008). De vra-

genlijsten over leiderschapsstijl en de Big Five zijn gebaseerd op in de literatuur 

beschreven en gevalideerde instrumenten. De meetinstrumenten (bestaand uit 

Likert-schalen) zijn door middel van factoranalyse onderzocht ten aanzien van 

hun interne consistentie. Dat wil zeggen, voor elke afzonderlijke variabele uit 

het verklaringsmodel is een factoranalysemodel opgesteld om de bijbehorende 

vragen tot slechts één factor te reduceren. Daarbij is toegewerkt naar een 

Cronbach α van ten minste .7, wat een indicatie is voor een voldoende tot 

goede betrouwbaarheid. De explained variance van alle geselecteerde factoren 

is > 50% en de factorladingen van de onderliggende items zijn afgerond >.5. 

Voor de regressieanalyse en structural equation modelling zijn met behulp van 

SPSS factorconstructies gemaakt.

Tevredenheid opdrachtgever is gemeten aan de hand van een aantal stellingen 

(mede gebaseerd op Van Montfort et al., 2000). De opdrachtgever wordt om 

een oordeel gevraagd ten aanzien van de vraag ‘Hoe tevreden bent u over de 

resultaten van de interim-managementopdracht?’ Voorbeelden daarvan zijn: 

‘De resultaten van de interim-managementperiode zijn van waarde geweest 

voor de volgende fase van de organisatie’ en ‘Ik wil bij een vergelijkbare situa-

tie en opdracht wederom gebruikmaken van dezelfde interim’.

De inbedding is als volgt gemeten:

• Sociaal afgestemd opereren. Naar aanleiding van de vraag ‘Wat vond u 

van de sociale dynamiek?’ krijgt de respondent een aantal stellingen voor-

gelegd, zoals: ‘De interim-manager hield rekening met de sociale impact 

van de organisatieontwikkelingsprocessen’.

• Machtsbekwaamheid interim-manager. Naar aanleiding van de vraag 

‘Hoe ging de interim-manager om met de machtsdynamiek?’ krijgt de res-

pondent een aantal stellingen voorgelegd, zoals: ‘De interim-manager had 

een goed inzicht in het krachtenveld van de organisatie’.

• Contextualisering. Naar aanleiding van de vraag ‘Wat was de bemoeienis 

van de interim-manager met de organisatie?’ krijgt de respondent een aan-

tal stellingen voorgelegd, zoals: ‘De interim-manager was mede gericht op 

het verbeteren van de organisatie waarin het probleem zich voordeed’.

• Vertrouwensbasis. Naar aanleiding van de vraag ‘Wat vond u van het 

onderlinge commitment?’ krijgt de respondent een aantal stellingen voor-

gelegd, zoals: ‘De betrokkenen hebben hun commitment expliciet kenbaar 

gemaakt’.

• Onafhankelijk opereren of het onbespreekbare bespreekbaar maken. 
Naar aanleiding van de vraag ‘In welke mate opereerde de interim-mana-

ger onafhankelijk?’ krijgt de respondent een aantal stellingen voorgelegd, 

zoals: ‘De interim-manager toonde lef om tegen de stroom in te gaan’.
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• Medeverantwoordelijkheid organisatie. Naar aanleiding van de vraag 

‘Wat vond u van de onderlinge rollen van de betrokkenen?’ krijgt de res-

pondent een aantal stellingen voorgelegd, zoals: ‘De interim-manager heeft 

de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de probleem-

oplossing intact gelaten’.

Leiderschapsstijl van de interim-manager is gemeten met de CLIO (Charisma-

tisch Leiderschap in Organisaties), die door De Hoogh (2004) is ontwikkeld. 

De CLIO-vragenlijst bestaat uit stellingen die beantwoord kunnen worden op 

een zevenpuntsschaal. Er zijn vijf stellingen over charismatisch leiderschap, 

zes over stimulerend leiderschap, zes over zakelijk leiderschap. Een voorbeeld-

stelling van de dimensie charismatisch leiderschap is: ‘Praat met medewerkers 

over wat voor hen belangrijk is’. Een voorbeeldstelling van de dimensie stimu-

lerend leiderschap is: ‘Geeft medewerkers het gevoel aan een belangrijke, 

gemeenschappelijke missie/opdracht te werken’. Een voorbeeldstelling van de 

dimensie zakelijk leiderschap is: ‘Zorgt ervoor dat de randvoorwaarden wor-

den geschapen, zodanig dat medewerkers hun werk goed kunnen doen’.

De Big Five-persoonlijkheidskarakteristieken van de interim-manager zijn 

gemeten met de uit 41 items bestaande IPIP-representatie (International Perso-

nality Item Pool) van het Five Factor Model zoals ontwikkeld door Buchanan 

et al. (2006). De hoofdvraag van dit instrument is: ‘Hierna vindt u typeringen 

van menselijke eigenschappen. Hoe accuraat beschrijven deze typeringen u? 

Beschrijf zo eerlijk mogelijk hoe u nu in het algemeen bent in relatie tot ande-

ren van uw sekse en leeftijd. Dus niet hoe u wilt zijn.’ In vervolg op de vraag 

‘In welke mate is de typering op u van toepassing?’ krijgen de respondenten 

41 stellingen voorgelegd die betrekking hebben op extraversie, vriendelijkheid, 

zorgvuldigheid (of nauwgezetheid), emotionele stabiliteit (of evenwichtigheid) 

en intellectuele onafhankelijkheid.

Aansluiting van de ervaring en kennis van de interim-manager bij de opdracht 

is gemeten met een voor deze studie ontwikkeld instrument met vier items, 

zoals: ‘In welke mate matchte de interim-manager met de opdracht met 

betrekking tot kennis van de branche?’

Voorbeelditems van de instrumenten waarmee de situationele factoren geme-

ten zijn, zijn:

• Complexiteit opdrachtomgeving: ‘De omgeving kende een grote kans op 

onverwachte, onvoorspelbare ontwikkelingen’.

• Organisatiespecifiekheid van de opdracht: ‘De taak leidde ertoe dat de inte-

rim-manager specifieke competenties ontwikkelde, waardoor hij/zij in toe-

nemende mate onmisbaar werd voor de organisatie’.

• Belang voor belanghebbenden: ‘De opdracht kenmerkte zich vooral door 

een grote sense of urgency’.

• Organisatiestabiliteit: ‘De organisatie was zeer stabiel, duidelijke visie en 

cultuur’.

• Wisselingen in leiderschap: ‘Managers blijven slechts een paar jaar op hun 

positie’.
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4. Analyse en resultaten

De correlatiematrix van de met behulp van factoranalyse verkregen factoren 

laat zien dat de volgende factoren zeer sterk samenhangen:

• Sociaal afgestemd gedrag en machtsbekwaam handelen vertonen een corre-

latie van .77.

• Charismatisch leiderschap vertoont hoge correlaties met stimulerend lei-

derschap (.84) en met zakelijk leiderschap (.67), terwijl stimulerend en 

zakelijk leiderschap ook relatief hoog correleren (.70).

Deze neiging tot multicollineariteit blijkt consequenties voor de regressieverge-

lijkingen te hebben. Gezien het vergelijkbare gedrag in de regressieanalyses 

zijn ze samengevoegd tot respectievelijk de factor sociaal, machtsbekwaam 

handelen en chariserend leiderschap.

Door middel van meervoudige regressieanalyses zoals gepresenteerd in tabel 2 

zijn de factoren geselecteerd die te maken hebben met inbedding en leider-

schapsstijl van de interim-manager en die significant van invloed zijn op de 

tevredenheid van de opdrachtgever.

Tabel 2. 

Eerste en laatste stap 

meervoudige regressie-

analyse (backward 

elimination) van de 

onderscheiden factoren 

inzake het handelen 

van de interim-manager 

met als criterium-

variabele tevredenheid 

van de opdrachtgever 

(* impliceert p < 0.05; 

** impliceert p < 0.01)

ß t R2 F

Eerste stap .57 29.87**

Sociaal, machtsbekwaam handelen .36** 4.18

Contextualisering .35** 4.21

Onderling vertrouwen .09 1.17

Bespreekbaar maken .09 1.32

Medeverantwoordelijkheid -.00 -.05

Chariserend leiderschap -.01 -.14

Laatste stap .56 88.16**

Sociaal, machtsbekwaam handelen .42** 5.62

Contextualisering .40** 5.35

Vier kenmerken van inbedding blijken niet significant van invloed op de tevre-

denheid van de opdrachtgever, namelijk werken aan onderling vertrouwen, 

het bespreekbaar maken van het onbespreekbare, medeverantwoordelijk 

maken van de organisatie en chariserend leiderschap.

Sociaal, machtsbekwaam handelen en contextualisering blijken een statistisch 

significante invloed te hebben op de tevredenheid van de opdrachtgever. De 

overige onderscheiden aspecten van inbedding en leiderschapsstijl hebben geen 
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directe invloed op de tevredenheid van de opdrachtgever in een multipele 

regressieanalyse. Hypothese 1 (samenvattend: inbedding is van invloed op 

tevredenheid) vindt dus slechts voor een beperkt deel ondersteuning in de 

data. Bovendien wordt hypothese 2.1 (samenvattend: leiderschapsstijl is van 

invloed op tevredenheid) verworpen door de data.

Tabel 3 presenteert de meervoudige regressieanalyses van de kenmerken van 

het profiel van de interim-manager met als criteriumvariabele die kenmerken 

van het handelen van de interim-manager die gezien de voorgaande analyses 

van belang blijken voor de tevredenheid van de opdrachtgever.

Tabel 3. 

Uitkomst meervoudige 

regressievergelijkingen 

(backward elimination) 

profiel interim-manager 

met als criterium de 

geselecteerde handelings-

factoren (* impliceert 

p < 0.05; ** impliceert 

p < 0.01)

Afhankelijke variabele
Onafhankelijke variabele

Tevredenheid Contextuali-
sering

Sociaal, 
machts-
bekwaam 
handelen

Chariserend 
leiderschap

R .33 .22 .28 .00

R2 .11 .05 .08 .00

Adjusted R2 .10 .04 .07 .00

F 8.62** 7.13** 11.34** -

Evenwichtigheid .15* .22** .28**

Zorgvuldigheid

Extraversie

Vriendelijkheid

Openheid

Aansluiting ervaring en kennis .27**

Uit tabel 3 blijkt:

• Evenwichtigheid is een zeer belangrijke factor die op tevredenheid van de 

opdrachtgever en op contextualisering en sociaal, machtsbekwaam hande-

len van invloed is. De data ondersteunen hypothese 3.1.

• De overige Big Five-factoren, zorgvuldigheid, extraversie, vriendelijkheid 

en openheid, hebben geen invloed op de tevredenheid van de opdracht-

gever en de onderscheiden factoren inzake het handelen van de interim-

manager. Hypothesen 3.2 en 3.3 worden daarmee niet ondersteund, hypo-

thesen 3.4 en 3.5 wel.

• Een goede aansluiting van de ervaring en kennis van de interim-manager 

bij de opdracht is van invloed op de tevredenheid van de opdrachtgever. 

Hypothese 3.6 wordt daarmee ondersteund.

• De mate van chariserend leiderschap wordt niet beïnvloed door een van de 

kenmerken van de interim-manager.
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Vanwege het belang van de leiderschapsstijl zoals dat blijkt uit het vele leider-

schapsonderzoek is de rol van chariserend leiderschap nader onderzocht 

ondanks dat uit de eerdere regressieanalyses de invloed nihil leek. Nadere 

inspectie op basis van regressieanalyse wijst uit dat er sprake is van mediatie 

door sociaal, machtsbekwaam handelen op de relatie tussen chariserend lei-

derschap en tevredenheid. Chariserend leiderschap blijkt van invloed op soci-

aal, machtsbekwaam handelen en de tevredenheid van de opdrachtgever, maar 

de invloed op tevredenheid wordt insignificant op het moment dat sociaal, 

machtsbekwaam handelen in de regressievergelijking wordt opgenomen. Vol-

gens de regels van Baron en Kenny (1986) is er dan sprake van mediatie. Ove-

rigens blijkt de invloed van chariserend leiderschap in het SEM-model vrijwel 

beperkt tot de invloed op sociaal, machtsbekwaam handelen. De regressiecoëf-

ficiënten in de rest van het model veranderen nauwelijks bij opname van chari-

serend leiderschap.

Met de tot nu toe uitgevoerde regressieanalyses kunnen alleen directe relaties 

worden onderzocht. Structural equation modelling biedt de mogelijkheid om 

ook indirecte relaties te onderzoeken. De geselecteerde factoren en invloedspa-

den zijn getoetst via structural equation modelling (SEM). De predictoren die 

de meervoudige regressievergelijking met alle predictoren goed hebben door-

staan, zijn in eerste instantie opgenomen in het SEM-model. Dat model is ver-

volgens gemodificeerd: niet-significante regressiepaden zijn verwijderd en de 

modificationindices zijn voor zover inhoudelijk relevant in acht genomen. 

Na enige modificaties leverde dit een passend model op zoals in figuur 2 weer-

gegeven (goodness of fit-criteria: tli = 1,00; rmsea = 0,00; chi kwadraat = 7,62; 

p = 0,47; chi kwadraat gedeeld door aantal vrijheidsgraden = 0,95).

Figuur 2. 

Verklaringsmodel 

(SEM-model) van het 

onderzoeksmodel met 

gestandaardiseerde 

regressie- en determi-

natiecoëfficiënten

Chariserend leiderschap

Sociaal, machtsbekwaam  

.26 
e3

.13

Evenwichtigheid 
.25 

.20
.39

e1

Aansluiting kennis en 
ervaring IM met opdracht .19

Klanttevredenheid .58

.66 .41

Contextualisering .43

e2 
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Ten slotte is onderzocht of dit SEM-model generiek is voor de verschillende 

situaties waarin de interim-manager acteert. Is de structuur van het SEM-

model passend voor iedere situatie? Is niet alleen de structuur passend maar 

zijn ook de regressiegewichten vergelijkbaar? Via multiple-group comparison 

van de hoogst scorende 33% van de cases met de laagst scorende 33% is 

onderzocht of de onderscheiden situatiefactoren of moderators van invloed 

zijn op het gegenereerde verklaringsmodel voor tevredenheid van de opdracht-

gever. Door de beperkingen van het onderzoek (een voor SEM-analyses rela-

tief kleine onderzoeksgroep) kon deze situationele afhankelijkheid van het 

verklaringsmodel slechts exploratief-confirmatief worden onderzocht.

Tabel 4. 

Resultaat multiple-group 

comparison met gegene-

reerd SEM-model (het 

unconstrained model), 

waarvan verondersteld 

wordt dat de structural 

weights correct zijn

Vergelijk gegenereerd SEM-model 
met de volgende situaties

Chi2 df P Past het SEM-model 
bij data van beide 
specifieke situaties?

Hoog versus laag complex 7.69 5 .17 ja

Hoog versus laag organisatiespecifiek .78 5 .98 ja

Hoog versus laag belang belanghebbenden 12.17 5 .03 nee

Lage versus hoge organisatiestabiliteit 3.92 5 .56 ja

Veel versus weinig wisseling leiderschap 2.73 5 .74 ja

Tabel 4 laat zien dat het SEM-model robuust is voor veel situaties waarin de 

interim-manager zijn opdracht dient uit te voeren: situaties met veel of weinig 

complexiteit, opdrachten die meer of minder organisatiespecifiek zijn, organi-

saties die meer of minder stabiel zijn en organisaties die veel of weinig wisse-

lingen in leiderschap kennen. Een uitzondering zijn opdrachten waar de 

belanghebbenden meer of minder belang bij hebben, omdat het verschil tussen 

de Chi2 van beide modellen significant is. Uit nadere inspectie van de invloeds-

paden blijkt dat opdrachten waar de belanghebbenden veel belang bij hebben, 

uitdrukkelijker vragen om een evenwichtige interim-manager dan opdrachten 

waar de belanghebbenden minder belang bij hebben. Ook blijkt bij nadere 

inspectie van de invloedspaden dat er een lichte tendens is dat de factoren die 

in het SEM-model zijn opgenomen meer van belang zijn in dynamische situa-

ties (meer complexiteit, minder stabiliteit, et cetera.) dan in minder dynami-

sche situaties. Deze tendens is consistent met eerdere onderzoeksresultaten. 

Samenvattend: het gegenereerde SEM-model is inderdaad min of meer gene-

riek.

5. Conclusie en discussie

De afhankelijke variabele in dit onderzoek, tevredenheid van de opdracht-

gever, blijkt goed te voorspellen op basis van een aantal predictoren. In het 

meest spaarzame model wordt 58% van de variantie van tevredenheid ver-
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klaard door de predictoren van het gegenereerde verklaringsmodel. Met de 

nodige voorzichtigheid gezien de beperkingen van dit onderzoek kan ook 

geconcludeerd worden dat dit verklaringsmodel min of meer generiek blijkt 

voor de vele opdrachten waarin interim-managers opereren.

De belangrijkste factor blijkt sociaal, machtsbekwaam handelen. Deze factor 

blijkt tevredenheid niet alleen direct te beïnvloeden, maar ook indirect via con-

textualisering. Het blijkt gewenst dat de interim-manager een sterk gevoel 

heeft voor wat er in de organisatie speelt en dit combineert met het adequaat 

omgaan met de machtsmiddelen en het krachtenveld. Dit belang sluit aan op 

de literatuurstudie waaruit blijkt dat een gesocialiseerde machtsoriëntatie een 

grotere kans geeft op effectief leiderschap (Northouse, 2007).

Contextualisering vertoont een sterke directe relatie met tevredenheid. Het 

belang van contextualisering blijkt ook conform de literatuur (Ramondt, 

2004). De interim-manager moet oog hebben voor de relatie tussen de 

opdracht en de rest van de organisatie.

Het creëren van een onderlinge vertrouwensbasis en medeverantwoordelijk-

heid van de opdrachtgever en het onbespreekbare bespreekbaar maken zouden 

volgens enkelvoudige regressieanalyses wel van belang zijn voor tevredenheid, 

maar hun invloed valt in het niet bij opname van contextualisering en sociaal, 

machtsbekwaam handelen in een multipele regressieanalyse. Door de oogha-

ren naar deze uitkomsten kijkend blijkt bij de inbedding van de opdracht 

vooral de kwaliteit van omgaan met de relatie met de organisatie door de inte-

rim-manager van belang. Als de interim-manager wat dichterbij komt, kriti-

scher wordt of de organisatie ook verantwoordelijk stelt, kortom: meer gaat 

cocreëren, zoals in eerder onderzoek genoemd als zijnde van belang (Van 

Hout, 2004; Ramondt, 2004), dan heeft dat geen sterke invloed op de tevre-

denheid van de opdrachtgever.

Deze studie brengt een bijzonder feit aan het licht: chariserend leiderschap 

blijkt nauwelijks van belang voor interim-managers met het oog op tevreden-

heid van de opdrachtgever. Deze conclusie is in tegenspraak met de uitkomst 

van heel veel eerder onderzoek, waarin een directe en belangrijkere invloed 

wordt gemeld. Oorzaken hiervan kunnen van inhoudelijke en methodologi-

sche aard zijn. Een mogelijke inhoudelijke oorzaak is het grote verschil in 

doelgroep: in tegenstelling tot al het tot nu toe uitgevoerde onderzoek naar de 

invloed van leiderschapsstijl bestaat de onderzoeksgroep van deze studie expli-

ciet uit interim-managers. Dit zijn managers van wie vooraf bekend is dat zij 

(zeer) tijdelijk zijn en die vaak een expliciete opdracht hebben. Mogelijk is bij 

dit type managers de mate van charismatisch, stimulerend en zakelijk leider-

schap minder van belang en is sociaal, machtsbekwaam handelen daarvoor 

een conditio sine qua non. Interim-managers hebben mogelijk een wezenlijk 

andere rol in organisaties dan de ‘gewone’ lijnmanagers.
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Een tweede, meer methodologische oorzaak kan zijn dat veel onderzoek lijdt 

aan het probleem van common source variance (De Hoogh, 2004; De Hoogh 

et al., 2005b). Dat wil zeggen dat de meting van de leiderschapsstijl en de 

criteriumvariabele bij dezelfde bron – casu quo respondent – heeft plaats-

gevonden, wat de samenhang tussen variabelen opdrijft. In deze studie is dit 

voor komen door de leiderschapsstijl te meten bij de medewerkers en de crite-

riumvariabele bij de opdrachtgever. De factoren zijn dus onafhankelijk van 

elkaar gemeten, wat maakt dat de samenhang lager is.

Een derde oorzaak kan zijn dat veel onderzoek zich beperkt tot een vergelij-

king van verschillende leiderschapsstijlen (Lowe en Kroeck, 1996). Als deze 

studie zich ook daartoe beperkt had, waren charismatisch, stimulerend en 

zakelijk leiderschap wederom als belangrijk naar voren gekomen. Maar 

in samenhang met andere factoren (in deze studie vooral sociaal, machts-

bekwaam handelen en contextualisering) is de situatie anders, dan verdwijnt 

het belang van leiderschap als sneeuw voor de zon.

Er blijkt conform de literatuur (Lievens et al., 1997; Tejeda et al., 2001) wel 

sterke evidentie voor hypothese 2.2 dat charismatisch, stimulerend en zakelijk 

leiderschap onderling een positieve samenhang vertonen. Charismatisch en sti-

mulerend leiderschap blijken zelfs multicollineariteit te vertonen en ook zake-

lijk leiderschap is aan deze twee sterk gerelateerd, wat mede de reden was om 

ze te combineren tot wat genoemd is chariserend leiderschap. Effectieve leiders 

blijken volgens de literatuurstudie een combinatie van deze drie typen leider-

schap te gebruiken (Bass, 1990b). De vraag doemt dan op of we leiderschap 

in al zijn nuances moeten blijven onderscheiden, is er niet sprake van één 

onderliggend concept? Een suggestie is om te kiezen voor de bundeling ervan 

en dit chariserend leiderschap te noemen. Ten slotte bleek uit de regressie-

vergelijkingen dat conform de literatuur (Den Hartog et al., 1997, Lowe en 

Kroeck, 1996; Van Muijen et al., 1997) charismatisch leiderschap in vergelij-

king met de andere twee inderdaad de sterkste relatie met tevredenheid ver-

toont, gevolgd door stimulerend leiderschap. Hypothese 2.3 wordt daarmee 

ondersteund.

Evenwichtigheid van de interim-manager blijkt een positieve relatie te verto-

nen met tevredenheid en het handelen van de interim-manager. Dit is conform 

de literatuur waaruit blijkt dat van de Big Five-persoonlijkheidskenmerken 

evenwichtigheid van groot belang is voor de effectiviteit van leiders (Yukl, 

2006; Northouse, 2007; Bass, 1990a; Hurtz en Donovan, 2000; Judge et al., 

2002). De succesvolle interim-managers stralen volgens Van Hout et al. 

(2004) rust en behoudendheid uit. Het is echter opvallend dat extraversie en 

zorgvuldigheid geen invloed hebben, in tegenstelling tot eerder onderzoek 

(De Hoogh et al., 2005a) en ondanks dat extraversie een kwaliteit is die vol-

gens onderzoek veel interim-managers zou kenmerken (Witvliet, 2005). Wel 

conform de onderzoeksliteratuur blijken vriendelijkheid en openheid niet van 

invloed op tevredenheid van de opdrachtgever en de factoren die te maken 

hebben met het handelen van de interim-manager.
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Opvallend is ook dat de mate van chariserend leiderschap niet beïnvloed 

wordt door een van de persoonlijkheidskenmerken van de interim-manager. 

Vooral evenwichtigheid en vervolgens extraversie en zorgvuldigheid kwamen 

uit de literatuurstudie naar voren als belangrijk voor chariserend leiderschap 

(De Hoogh et al., 2005a). Maar ook bleek uit de literatuurstudie dat de resul-

taten van deze bevindingen niet consistent zijn. In ieder geval in deze studie 

met als onderzoeksgroep interim-managers en hun opdrachtgevers en mede-

werkers blijkt er geen relatie tussen de Big Five-kenmerken en chariserend lei-

derschap. Voor deze niet aanwezige relatie zijn geen oorzaken gevonden.

Naast evenwichtigheid blijkt de aansluiting van ervaring en kennis van de inte-

rim-manager bij de opdracht van belang. Dit is in overeenstemming met eerder 

onderzoek op het terrein van interim-management en leiderschap (Bass, 

1990a; Van Hout et al., 2004).

6. Praktijkimplicaties

Deze studie blijkt een aantal belangrijke praktijkimplicaties te hebben. In de 

eerste plaats is het gewenst dat er meer onderzoek plaatsvindt met name in de 

context of justification en niet alleen in de context of discovery. Een goede 

praktijk van interim-management vereist empirisch getoetste theorievorming. 

Zo is er jarenlang door bureaus en opdrachtgevers vooral geselecteerd op 

extraverte, directieve interim-managers (Witvliet, 2005), terwijl dat dus niet 

zo van belang blijkt. Niets is zo goed voor de praktijk als een goede (empirisch 

onderbouwde) theorie. Met empirisch toetsend en verklarend onderzoek in de 

context of justification is de kans het grootst om tot inzichten te komen waar 

de praktijk wat mee kan.

Ten tweede zal door opdrachtgevers, afdelingen Inkoop en interim-manage-

mentbureaus, om de kans op succes te vergroten (in termen van tevredenheid 

van de opdrachtgever) met name die interim-manager geselecteerd moeten 

worden die een goed track record heeft, dat wil zeggen ervaring en kennis die 

aansluiten bij de opdracht, evenwichtig is qua persoonlijkheid, sociaal, 

machtsbekwaam handelt en de opdracht kan contextualiseren. Het kiezen 

voor een generieke en/of extraverte interim-manager die ‘het bed wel even 

komt opschudden’ is af te raden. Een meer dienstbare opvatting van het vak 

dan de ‘macher’ die de zaak even komt klaren is gewenst.

In de derde plaats zal de interim-manager zich met name moeten onderschei-

den ten aanzien van zijn kennis en ervaring. Zijn profilering moet scherp zijn 

zodat de opdrachtgever of het interim-managementbureau een goede match 

met de vereisten voor de opdracht kan maken. De interim-manager die zich als 

generiek profileert is ongewenst met het oog op tevredenheid van de opdracht-

gever.
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In de vierde plaats lijkt het gewenst dat interim-managers hun leiderschapsca-

paciteiten beperkt inzetten. Charismatisch, stimulerend en/of zakelijk leider-

schap blijken in de literatuur wel van belang voor ‘gewone’ managers, maar 

volgens dit onderzoek niet voor interim-managers. De vraag is dan ook of het 

zo verstandig is om steeds meer ‘gewone’ managers tijdelijk te benoemen. Inte-

rim-managers lijken een specifieke rol te hebben in organisaties die niet het-

zelfde is als die van ‘gewone’ managers.

In de vijfde plaats is scholing van groot belang voor de interim-manager zowel 

in traditionele zin als in moderne zin als reflective practitioner. De succesvolle 

interim-manager wordt ingehuurd voor wat hij kan en niet voor wat hij in 

potentie zou kunnen. Dit betekent dat de interim-manager zijn vak goed moet 

bijhouden, up to date and future moet zijn, ook ten aanzien van de ontwikke-

lingen in zijn branche. Door nature en nurture is de interim-manager gekomen 

waar hij nu is en hij zal in de spiegel moeten durven kijken of hij wel geschikt 

genoeg is voor de rol van interim-manager: heb ik een evenwichtige persoon-

lijkheid, heb ik echt de nodige kennis en ervaring voor de opdracht die mij 

aangeboden wordt, ben ik echt in staat om sociaal, machtsbekwaam te opere-

ren? De attitude van een reflective practitioner is daarvoor cruciaal. Durven 

reflecteren op je eigen praktijk samen met een coach, je opdrachtgever, het 

interim-managementbureau, je grootste criticus, en daarvan leren met het oog 

op de toekomst.
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