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Ontwikkeling financiële functie
FINANCE       CONTROL&

Een rondetafelgesprek

ALLE BANEN ZIJN INTERIM-BANEN
Één op de tien financiële professionals is een interimmer, die als zelfstandige of via een detacherings-
organisatie tijdelijk haar of zijn kennis inzet voor de klant. Waarom wordt iemand interimmer? 
Waarom wordt een interimmer ingehuurd? Hoe ziet de toekomst van de interim-branche er uit?
Finance & Control organiseerde een rondetafelgesprek tussen Herman olde Bolhaar, verantwoordelijk voor 
management development in de financiële functies bij Philips, en Eric Schmid, senior interim professional 
en commercieel manager én Erik Kolthof, business intelligence manager finance, beiden van detacheerder 
Yacht. Als notulist schoof aan Arne Lasance, freelance journalist.

DOO R AR N E L A SANCE

Heren, er lag hier beneden een folder met als kop: ‘Eigenlijk is 
iedere topmanager een interim-manager. De één blijft  alleen 
wat langer dan de ander’.

Erik Kolthof: Als je ziet hoe lang of hoe kort mensen tegen-
woordig eigenlijk binnen een en dezelfde functie blijven… Of 
dat nou binnen een bedrijf is, of wanneer je bij ons werkt als in-
terimmer, gemiddeld blijven ze maar twee, drie jaar in dezelfde 
job. En hoe jonger de mensen zijn, hoe korter dat wordt. Eigen-
lijk zijn alle functies dus interim-functies. Je kunt interimmer 
zijn bij een organisatie als die van ons, maar ook binnen een 
bedrijf. Organisaties als Yacht legitimeren en faciliteren dat ‘job 
hoppen’ natuurlijk ook – alleen vanuit een vaste thuisbasis.

Toch roept dezer dagen elke bijdetijdse werkgever hoe belangrijk 
goede en loyale werknemers zijn, en hoe belangrijk dus goed 
werkgeverschap is. Hoe verhoudt zich dat met dat tijdelijke van 
de arbeidsrelatie?

Herman olde Bolhaar: Mensen zitten en zaten toch altijd al 
kort in allerlei functies? Ik heb negenendertig jaar gewerkt, 
maar in dertien verschillende functies. Toevallig allemaal wel 
bij Philips, maar in heel verschillende ondernemingen. Ik 
begon in een fabriek; ik wist niet eens dat die van Philips was. 
Je groeit van daaruit vanzelf door. Philips bestaat uit heel veel 

verschillende bedrijven, met verschillende bedrijfsmodellen 
gemanaged en heel verschillend aangestuurd. Mensen bleven 
en blijven nooit eeuwig in één baan.

Interimmers: voor kwantitatieve 

of kwalitatieve tekorten

Je zoekt je weg, als dat kan binnen, maar anders buiten de or-
ganisatie. Meestal blijf je korter in één functie als je jong bent; 
gemiddeld houdt niemand het langer dan tussen de twee en 
de vijf jaar in een baan vol. Overigens heb ik het dan natuur-
lijk over hogere en middenkaderfuncties. 

Persoonlijke ontplooiingskansen

Eric Schmidt: Mensen aan het begin van hun carrière maken 
in mijn ervaring ook heel bewust de keuze om verschillende 
functies te doorlopen. Wij bieden onze mensen natuurlijk bij 
uitstek die mogelijkheid, maar binnen elke grotere organisatie 
krijg je die ook. 
Herman olde Bolhaar: Zeker de mensen uit de groep hoog 
opgeleide fi nancials willen een carrière. Of beter: ze willen 
een bepaalde ontwikkeling doormaken. Grotere werkgevers 
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bieden mogelijkheden, nationaal en internationaal, binnen de 
onderneming; maar in het midden- en kleinbedrijf in Neder-
land heb je die mogelijkheden natuurlijk niet of veel minder. 
Daar bieden organisaties als Yacht natuurlijk wel alle kansen.

Zijn er cijfers bekend, over percentages jobhoppers die bewust 
van bedrijf naar bedrijf zwerven, in plaats van binnen één 
organisatie de eerste carrièrestappen te zetten?

Erik Kolthof: Er zijn niet veel gegevens bekend. We weten wel 
hoeveel mensen actief in de markt op zoek zijn naar een func-
tie elders, binnen de categorie ‘tot drie jaar werkervaring’. Dat 
schommelt rond de 15%. Voor de categorie 3-5, 6-10 en meer 
dan 10 jaar werkervaring zijn de percentages respectievelijk 
10,3%, 8,7% en 11,5%

Loyaal aan opdrachtgever 

én werkgever

Voor ons is de schoolverlatersgroep overigens minder interes-
sant – die kunnen nog te weinig, en daar zal onze klant dus 

ook niet voor willen betalen, tenzij hij ons als wervingskanaal 
zou willen gebruiken. Wij kiezen bewust voor mensen met 
méér dan drie jaar werkervaring, die al toegevoegde waarde 
bieden, direct inzetbaar zijn zonder dat de klant hen hoeft  op 
te leiden. 
Ik heb overigens wel het gevoel dat het aantal jobhoppers 
toeneemt. 

Meer fl exibiliteit een mythe?

Herman olde Bolhaar: Ik ben binnen Philips verantwoordelijk 
voor management development binnen de fi nance-functie. 
Vroeger was het zo dat als wij zeiden, hier in Eindhoven: ‘We 
hebben nu een prachtige baan voor je in Drachten!’, dan zei 
de betreff ende persoon, in negen van de tien gevallen, ‘Ja, 
graag!’ En dan nam hij vrouw en kindjes opgewekt mee naar 
Drachten; een volgende stap in zijn carrière. Tegenwoordig 
ligt dat niet meer zo eenvoudig. Beide partners werken vaak 
en ze hebben ook allebei een carrière. Er is dus wel wat aan 
het veranderen. Op het eerste gezicht denk je dat mensen 
meer kunnen en daardoor fl exibeler inzetbaar zijn, maar in 
werkelijkheid werkt het afh ankelijk van de persoonlijke om-
standigheden soms heel anders uit.
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‘gewoon’ bedrijf. Maar op een wat hoger aggregatieniveau is 
Philips in die zin echt niet wezenlijk anders dan een bedrijf 
als Yacht. 
Philips is ook een organisatie die ‘werk’ biedt, faciliteert en 
mensen onderbrengt bij verschillende bedrijfsonderdelen 
met verschillende taken. Ik heb zelf in Eindhoven gewerkt, in 
Tilburg, in Amsterdam, in Hongkong … Philips als organi-
satie bood me dus eigenlijk soortgelijke faciliteiten als Yacht 
zijn interimmers. 
Professionals binnen Philips noem je alleen geen interim-
mers – zij hebben gedurende een bepaalde tijd een bepaalde 
functie. Yacht heeft  wél interim-professionals in dienst, maar 
doet in wezen conceptueel gezien precies hetzelfde. 

Je hebt dus enerzijds het bedrijf waar je werkt en anderzijds het 
bedrijf dat je salaris betaalt en je carrièrekansen biedt. Hebben 
interimmers daar geen dubbele loyaliteiten?

Erik Kolthof: Er zijn altijd drie loyaliteiten. Eerst komt die 
aan jezelf. Niet in egoïstische zin, maar in termen van ont-
wikkeling en carrière. Dan die aan je werkgever en die aan je 
functie.
Eric Schmidt: Dat herken ik helemaal. Ik heb jaren voor 
Yacht bij Wessanen gewerkt – in meerdere functies! – en ik 
voelde me in die periode even betrokken bij Wessanen als bij 
Yacht. 
Ik geef leiding aan de Finance-unit hier in Eindhoven en ik 
weet als geen ander hoe belangrijk het is om die loyaliteit 
naar beide kanten in stand te houden. Yacht als organisatie 
houdt zich intensief bezig met de ‘binding’ van onze interim-
professionals. Wij willen een goede werkgever zijn, een 
goede facilitator, in die zoektocht van de professional naar 
zijn of haar zelfontplooiing. 
Als interimmer ken je natuurlijk wel enige schizofrenie, dat 
herken ik wel, maar ik heb die juist altijd als heel positief 
ervaren. Het heeft  er ook mee te maken hoe je zelf in elkaar 
zit. Wanneer ik bij een opdrachtgever duidelijk blijk geef van 
loyaliteit, dan heeft  dat ook weer zijn weerslag op het imago 
van mijn werkgever!

Waarom kiest een bedrijf voor interim-krachten? 

Herman olde Bolhaar: Een van de belangrijkste redenen is de 
behoeft e aan tijdelijke capaciteit. Ik heb een klus voor drie 
of zes maanden, die mijn eigen mensen er niet bij kunnen 
hebben… Moet ik daar iemand voor aannemen? Voor drie 
maanden natuurlijk niet; ik kan dan niet die rol van facilite-
rend bedrijf vervullen. Yacht kan dat wel, omdat die straks 
wéér een korte klus heeft . Het tijdelijk in dienst nemen en 
hebben van mensen brengt ook een hoop administratieve 
rompslomp met zich mee en die wordt met een interim-

Vroeger lieten de mensen zich dus eigenlijk gemakkelijker ‘uit-
zenden’ dan tegenwoordig?

Herman olde Bolhaar: Er is niet voor niets hier in Eindhoven 
nog steeds een ‘Drents dorp’. Begin vorige eeuw kwamen de 
mensen in drommen uit de veenkoloniën naar Eindhoven, 
omdat hier beter en beter betaald werk was! Dat gold voor 
hoge én lagere niveaus. 

Alle organisaties bieden 

tijdelijke functies

Eric Schmidt: Finance professionals zijn wel vaak mensen die 
er bewust voor kiezen om niet alleen in één bedrijf ervaring 
op te doen. Ze kiezen met name voor een ontwikkeling in 
verschillende branches. Na verloop van tijd grijpen ze de 
kans om te aarden in een specifi eke bedrijfstak, of om zich te 
ontwikkelen binnen een bepaald specialisme. 

Daarmee zeg je dus: je kunt je als professional binden aan een 
bedrijf, bedrijfstak of branche, of je verdiept je in een specifi ek 
interessegebied, deskundigheid of talent.

Eric Schmidt: Inderdaad. En/en kan natuurlijk ook. Uiteinde-
lijk is het een proces dat mensen doormaken, eerder dan een 
bewust gekozen pad natuurlijk. Je zoekt een rol die je ‘lekker 
zit’. Wij ontwikkelen steeds nieuwe diensten rond bepaalde 
thema’s, en je ziet dat de één feeling voor dit heeft  en de 
ander meer dan gemiddelde interesse voor iets anders. 
Ikzelf bijvoorbeeld koos bewust voor de food-industrie. 
Daar voel ik me prettig, daar kan ik mijn talenten en kennis 
optimaal inzetten en ontplooien. 

Loyaliteitsconfl icten?

Die specialistische professionals, hebben die dan minder loya-
liteit voor de bedrijfstak of het bedrijf waar ze werken? Lossen 
ze liever vakmatige problemen op, binden ze zich slecht aan een 
organisatie? 

Eric Schmidt: Elke goede interimmer is natuurlijk ook geïn-
teresseerd in de organisatie waar hij of zij zit. Maar die spe-
cialisten willen vooral iets neerzetten bij de klant vanuit hun 
professionaliteit – denk aan de SOx-brigades. Ze zijn zo met 
hun vakkennis natuurlijk ook waardevol voor het thuisfront. 
Herman olde Bolhaar: Een bedrijf is voor de fi nanciële 
professional ook een faciliterende omgeving. Het biedt een 
functie, ontplooiingskansen en een inkomen. Een interim-
organisatie biedt wat meer dynamiek en afwisseling dan een 
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cessen terug die tezamen de fi nanciële functie vormen, van 
decision support tot fi nance operations, het verwerken van 
transacties.
De eerste deelfuncties daarbinnen die voor outsourcing in 
aanmerking komen, zijn natuurlijk de repetitieve; dat geldt in 
de administratie net zo goed als in de productie. De loon-
administratie is daar een voorbeeld van. Banktransacties 
worden ook al lang als shared service gedaan. 
Als je al je fi nanciële data in een centraal datawarehouse 
stopt, kun je van daaruit rapportages maken – verkopen per 
land, per productgroep, per week, afgezet tegen loonkosten, 
je bedenkt het maar. De verlies- en winstrekening kun je ook 
via een SSC produceren. 

Je zoekt in je carrière naar 

een rol die je lekker zit

Philips is een paar jaar geleden begonnen met het opzetten 
van dergelijke sharedservicecentra, onder andere in Lodz in 
Polen, maar ook in India en die zijn vorig jaar, mét contract 
voor de werkzaamheden, verkocht aan een onderneming in 
India. 
Je ziet het overal: wat nu nog een specialisme is, kan over 
vijf jaar door allerlei ontwikkelingen een commodity wor-
den. Controlling heeft  twee invalshoeken: achteruitkijken en 
vooruitkijken. Werkzaamheden die bij de eerste invalshoek 
horen kunnen best een commodity-dienst worden. 
Eric Schmidt: Daarom volgen wij dat soort ontwikkelingen 
dus ook heel scherp. 

Outsourcen en insourcen

In de organisatietheorie zie je ook de ‘netwerkonderneming’ 
– een aantal gespecialiseerde dienstverleners die tezamen een 
virtueel nieuw bedrijf vormen.

Herman olde Bolhaar: Is dat echt nieuws onder de zon? Kijk 
naar een administratiekantoor – werken die niet allang op 
die manier samen met de plaatselijke winkel of het garage-
bedrijf? Die winkelier laat de fi nanciële kant maar wat graag 
over aan de Accountant-Administratieconsulent?
Het zou natuurlijk prachtig zijn als ook grotere bedrijven 
konden zeggen: voor de fi nanciële functie heb ik een partner 
en die runt dat helemaal voor mij. In de industrie gebeurt dat 
al. Er zijn nog maar twee grote schokbrekerleveranciers in 
de wereld, Koni en Monroe, en die doen dat zowat voor alle 
autofabrikanten ter wereld! Met fi nanciële diensten zie ik die 
trend ook.

kracht allemaal overgenomen door de leverancier.
Een belangrijke tweede reden om externe hulp in te huren 
is dat de organisatie soms de kennis en ervaring voor een 
bepaalde taak mist. Bijvoorbeeld rond SOx-implementatie.

Die tijdelijke krachten vervullen dus ook een didactische func-
tie. Je moet SOx implementeren, daarna blijft  de onderhouds-
functie.

Eric Schmidt: Ja, in dat opzicht zit er zeker ook een didacti-
sche functie in het interimschap. Dat herken ik vanuit mijn 
eigen werk ook. Je laat toch iets achter.
Herman olde Bolhaar: Wij weten uit ervaring dat voor de 
implementatie vijf keer meer mensen nodig zijn dan voor het 
onderhoud. Dus als voor de implementatie van SOx vijfen-
twintig man bezig zijn geweest, dan blijft  er onderhoudswerk 
voor vijf ft e. 
Dat maakt het zo aantrekkelijk om die implementatie te 
outsourcen: gebruikmaken van bij de leverancier aanwezige 
kennis én capaciteit!

Ontwikkelingen vóór zijn

Voor de strategische planning van een organisatie als Yacht is 
het dus van groot belang om al vroeg te zien dat er een ‘SOx’-
behoeft e aan staat te komen en daar al mensen voor te trainen.

Erik Kolthof: We kijken natuurlijk heel goed naar waar de 
fi nanciële functie naartoe gaat. Daarvoor hebben we advies-
raden, doen we aan strategievorming en scenarioplanning. 
We proberen ons een zo helder mogelijk beeld te vormen 
van waar onze professie naartoe beweegt. We trachten in elk 
geval de redelijk voorspelbare ontwikkelingen een paar stap-
pen voor te blijven. IFRS en SOx waren grote golven – een 
even grote nieuwe van dát kaliber zie ik op dit moment nog 
niet aankomen!

Een iets andere benadering van jullie scenario’s: uit Friedmans 
‘Th e World is Flat’ en andere globaliseringsliteratuur weten 
we dat nu al ongeveer 70% van de belastingaangift en van de 
Verenigde Staten in India worden verwerkt. Als jij als klant, 
Herman, je fi nanciële functie bekijkt, wat is er dan outsource-
baar? 

Herman olde Bolhaar: Vroeger deden we bij Philips de 
loonadministratie allemaal zelf. Op een gegeven moment 
werd dat gecentraliseerd als een shared service, de Centrale 
Inkomensadministratie in Nederland (CIAN). Tegenwoordig 
is die geheel geoutsourcet!
De Hackett-groep (www.thehackettgroup.com) heeft  alle 
fi nanciële functies geclassifi ceerd. Daarin vind je de basispro-
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mensen gaan er korter in en ze zijn sneller uitgekeken. Zo gauw 
ze een kunstje geleerd hebben – en dus eindelijk een beetje 
waarde krijgen als professional – willen ze de volgende stap ma-
ken. En bij ons kan dat.
Herman olde Bolhaar: Wat meespeelt is dat wij vroeger nau-
welijks kennis hadden van de opties die we hadden. We wisten 
nauwelijks wat er speelde buiten een straal van tien kilometer 
om ons heen. Tegenwoordig ligt de hele wereld voor je open en 
de jeugd staat daar ook heel open tegenover. Ze hebben inter-
net, maken verre reizen, kunnen zich verstaanbaar maken… en 
daardoor hebben ze ook meer opties. 

Freelancers zijn steeds jonger

Eric Schmidt: Ik heb drie dingen opgeschreven tijdens ons 
gesprek.
Mensen leven veel bewuster dan vroeger, voor zover ik dat kan 
beoordelen; ze zijn bewust bezig met hun ontwikkeling: Waar 
sta ik nu? Waar wil ik over drie jaar staan? Over vijf jaar? 
Daarnaast zijn mensen toch ook fl exibeler en beweeglijker door 
internet en moderne communicatiemiddelen. Ze hebben in elk 
geval meer keuzemogelijkheden.
Ik merk bovendien bij veel van mijn jongere collega’s dat ze 
veel meer letten op de kwaliteit van leven, op een gezonde 
balans tussen werk en vrije tijd. Er zijn legio freelancers die acht 
maanden per jaar werken en de andere vier maanden besteden 
aan een passie. 
Daarin zijn ze, denk ik, anders dan voorgaande generaties. 
Erik Kolthof: Je ziet ook dat de leeft ijd van de ultieme freelan-
cer, de ZZP’er, steeds verder naar beneden gaat. Vijf, zes jaar 
geleden was de gemiddelde ZZP’er boven de veertig of vijft ig. 
Nu zie je al héél jonge. Als mensen bij ons weggaan komen ze 
of in dienst van een opdrachtgever, of ze worden zelfstandig. 
Wij faciliteren dat soort groei ook, mits ze een fatsoenlijk track 
record hebben opgebouwd. 
Eric Schmidt: Het is ook belangrijk dat wij dat ook blijven 
faciliteren; ze hoeven per slot helemaal niet via ons te werken. 
Willen wij hun competenties voor ons behouden, dan zullen we 
wel een passend netwerk moeten bieden en mogelijkheden die 
aansluiten bij hun behoeft en. 

Arne Lasance (arnelasance@hetnet.nl) is freelance journalist

Je hebt dus outsourcing; de andere kant van de medaille is ins-
ourcen. Gaat een bedrijf als Yacht ook functies insourcen? Zoals 
Atos Origin de ICT-afdeling van Philips overnam?

Erik Kolthof: Daar wordt op dit moment al wel over gediscus-
sieerd, of we dat willen ja of nee. De beweging is helder. De 
vraag voor ons is welke positie we daarin willen innemen. En 
die vraag is heel actueel. 
Eric Schmidt: Yacht heeft  al wel eerder een hele afdeling, een 
competence center van Philips overgenomen hier in Eindho-
ven. Maar dat was onze technology-tak; binnen Finance is het 
nog geen gemeengoed. 
Erik Kolthof: Je zou bijvoorbeeld je hele HR-functie kunnen 
uitbesteden aan Randstad HR Solutions…
Herman olde Bolhaar: Ik geloof wel in dat mechanisme, ook 
voor de fi nance-functie. 
Bedrijven zullen naar mijn idee steeds minder geïnteresseerd 
zijn in hoe je de ondersteunende processen runt. Steeds vaker 
zullen ze zeggen: dat is een probleem en daar zoek ik een oplos-
sing voor, een die me de minste kopzorgen kost. Net zo goed 
als een autofabrikant zich geen zorgen meer maakt over hoe 
schokbrekers werken, zullen ze dat ook niet meer willen doen 
rond belangrijke delen van de fi nanciële functie. Dat is dus 
kennis, waar het bedrijf vanuit de kerntaken minder belang bij 
heeft . 
Erik Kolthof: We krijgen nu ook al vragen… zoals van een grote 
bank die ons zegt: ‘Wij moeten honderd processen beschrijven. 
Doe dat voor ons! Hoe, dat maakt ons niet uit – als je het maar 
van ons overneemt. Over twee jaar moet het klaar zijn.’
Herman olde Bolhaar: Het kost een bedrijf ook enorm veel 
inspanning om alles bij te houden, zoals fi nanciële en fi scale 
wet- en regelgeving in de verschillende landen. Elk land heeft  
zijn eigen regels. Je kunt wel tegen de lokale vestigingen zeggen: 
‘Zorg dat je je aan de regels daar houdt, maar uiteindelijk moet 
je wel centraal in control blijven. Moet je zelf die kennis opbou-
wen en up-to-date houden? Waarom zou je niet een partner 
zoeken die dat q.q. toch al moet doen? Een bedrijf als Ernst & 
Young zit overal – die moet dat dus als kerntaak toch al doen. 
Ook rond control zal het die kant uitgaan. Bedrijven hebben in 
dit opzicht geen belang bij diversiteit. Het kost enorm veel om 
het goed te doen en dat moet je wel, mede in verband met de 
verantwoordelijkheid die je hebt om het goed te doen. 

Jongere generaties zijn weinig honkvast

Om het tot slot nog even te hebben over de interimmers zelf – 
zijn de jonge fi nancials anders dan eerdere generaties?

Erik Kolthof: Wat in elk geval opvalt is dat de duur van de 
contracten die wij sluiten steeds korter lijkt te worden. Of het 
nu om een contract bij ons gaat of in een klantorganisatie: de 


