ARC PEOPLE INTERIM KOMPAS 2018
Terugblik interim-markt 1e helft 2018 en vooruitblik 2e helft 2018

TARIEVEN

Het ARC People Interim Kompas geeft een beeld van de huidige situatie van en de verwachtingen
voor de interim-markt in Audit, Risk en Compliance.

ALLEREERSTE ENQUÊTE:

OPDRACHTENPORTEFEUILLE

Wilt u medio 2019 ook deelnemen aan de volgende enquête,
mail dan uw mailadres naar info@arcpeople.nl met het
onderwerp ‘enquête 2019’.

De zip-er in Audit, Risk en Compliance had
in de 1e helft van 2018 gemiddeld voor
90 % van de tijd een opdracht.

Alle labels bieden de
volgende diensten
aan: Interim, Werving
& Selectie, trainees
en co- en outsourcing.

ARC People is 2013
gestart onder de naam
AuditPeople.
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Het percentage dat geen of nauwelijks
werk had (0% tot 25% van de tijd een
opdracht) bedraagt:

opdrachten

2014

2015

2016
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De drie merken zijn ondergebracht in het overkoepelende label ARC
People. Inmiddels werkt ARC People voor (grote) opdrachtgevers in
verschillende sectoren, zowel profit als non-profit.

ARC PEOPLE

89%

104

zelfstandige interim
professionals (zip’ers)
deden mee aan het
onderzoek

CONCLUSIE

> 10 jaar werkervaring

Gemiddelde
leeftijd

47 jaar

 40% AUDIT
 40 % RISK
 20% COMPLIANCE

van de populatie was
slechts actief in 1 van de 3
vakgebieden.

DEELNEMENDE POPULATIE
In totaal:

Totaal opdrachten:

Gemiddeld zijn
de zip’ers:

6,8 jaar

zelfstandig

Ongeveer 33% van de opdrachten
was gerelateerd aan de
algemene Verordening
Gegevensbescherming.

33%

Voor diegenen die een hoger tarief dan hun
minimumtarief hebben ontvangen, was dit 6,1%
hoger dan zijn minimumtarief.

BRONNEN

100%

Opdrachtenportefeuille
De verwachting is dat de opdrachtenportefeuille in de
2e helft van 2018 een daling zal doormaken (van 90 %)
naar een niveau van 58 %.

Postdoctorale
opleiding

79%

90%

-32%
58%

De status van de interim-markt voor professionals actief in Audit, Risk en Compliance is goed te noemen. De gemiddelde orderportefeuille was 90% van
de tijd gevuld en het tarief was goed, met gemiddeld € 102,-. De verwachtingen van de interim professionals voor de 2e helft van 2018 zijn voorzichtig.
De verwachting is dat de opdrachtenportefeuille een daling zal doormaken naar een niveau van 58 %. Of dit voorzichtigheid is die past binnen deze
beroepsgroep of echt realistisch is, zal volgend jaar blijken. Het zou een aanzienlijke daling betekenen van de omzet. ARC People is positiever gestemd.
Wij denken vooralsnog dat de markt gelijk zal blijven, zowel qua omvang van de opdrachtenportefeuille als qua tarieven.

De verwachtingen van de
interim professionals voor
de 2e helft van 2018 zijn
voorzichtig.

2%
EEN MARKTPLAATS

Of dit voorzichtigheid is die past binnen deze
beroepsgroep of echt realistisch is, zal volgend jaar
blijken. Het zou een aanzienlijke daling kunnen
betekenen van de omzet van de zip’ers. ARC People zelf
ziet nog geen signalen voor deze grote daling.

 45 %
INTERMEDIAIR

23%

van de zip’ers regelt al
zijn opdrachten zelf.

92
punten

€ 95,€ 115,-

€ 100,-

Verhouding opdrachtgevers
 64 % HET GROOTBEDRIJF
 19,7 % HET MKB
 15 % PUBLIEKE SECTOR

Verkrijgen van opdrachten via:

 53 %
EIGEN NETWERK

HBO opleiding
of hoger

Doelstelling is om
de IMI jaarlijks te volgen.
De huidige IMI staat op:

Er zijn behoorlijke verschillen in de uurtarieven die betaald
worden in de drie verschillende segmenten (zie diagram).
Het MKB betaalt het meeste, gevolgd door het grootbedrijf
en de publieke Sector.

Andere veel genoemde onderwerpen van opdrachten waren IT
audit, informatiebeveiliging, Sox en Internal Audit in brede zin.

€

72,3 % werkt boven het minimumtarief.

Dat het MKB het meest betaalt, is op het eerste gezicht een
verrassing. Mogelijk valt dit te verklaren dat het MKB beperkt inhuurt
en als men inhuurt, dan is het voor een kortere periode, waardoor
de tarieven een stuk hoger liggen. Mogelijk is ook de gewenste
expertise specialistischer waardoor de tarieven hoger liggen.

23%

AUDIT
RISK
COMPLIANCE
PEOPLE

20% werkt voor zijn minimumtarief.

Opdrachtgevers en tarieven

per half jaar =
gem. 3 maanden
per odracht

2018

20 %

In deze editie van het ARC People Interim Kompas
introduceren we de Interim Markt Index (IMI). Deze
index wordt berekend door het percentage omvang
opdrachtportefeuille te vermenigvuldigen met het
uurtarief.

2,2

3,8%

Slechts 7,7% werkt onder zijn
minimum uurtarief: gemiddeld is dit tarief
10% lager dan zijn gewenste tarief.

90%
Zip’er
Gemiddeld

In 2017 zijn de labels RiskPeople
en CompliancePeople opgericht.

7,7%

72,3 %

Zip’ers zonder of
met nauwelijks werk

boven het
minimumtarief
dat de zip-er voor
zichzelf stelde

€ 102, Opdrachtpercentage
afgelopen half jaar

3,6%

Dit is gemiddeld

Gemiddelde
uurtarief (excl. BTW) was:

20%

volledig afhankelijk
van intermediairs

Opdrachten uit
eigen netwerk

53%
 Volledig steunen

op EIGEN NETWERK:
gem. opdrachtenportefeuille 77 %
Uurtarief € 86,67

 Volledig steunen
op INTERMEDIAIR:
gem. opdrachtenportefeuille 71 %
Uurtarief € 89,-

De verwachting dat zip’ers die via een intermediair werken een lager tarief krijgen, door de marge van de
intermediair, is in deze markt niet juist. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat intermediairs meer bureau’s zijn
die complexere projecten uitvoeren, waardoor de tarieven juist hoger liggen dan de zip’ers individueel kunnen
realiseren bij opdrachtgevers.
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Telefoon: 085-2733025 E-mail: info@arcpeople.nl

www.arcpeople.nl

ARC PEOPLE

AUDIT
RISK
COMPLIANCE
PEOPLE

