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DE KAMELEONS

Netwerkgroep 
voor interimmers
‘De Kameleons’ is een nieuwe toevoeging aan de 

bestaande netwerkinitiatieven in de levensmiddelen-

sector. ‘De Kameleons’ is bestemd voor interimmers.

Door: Gé Lommen   Foto: Jan Willem Houweling

Eind vorige maand kwamen ze voor de vierde 
keer bij elkaar, bij ‘microbrouwerij’ Maximus in 
De Meern, waar boven in het gebouw vergader- 
en ontmoetingsruimten zijn en hier beneden is 
de kroeg annex eetcafé. Het was de eerste keer 
met twee sprekers, de tweede ‘officiële’ keer. 
Daarvóór hadden deze interimmanagers al enkele 
keren eerder met elkaar afgesproken, met als doel 
de vorming van de netwerkgroep zelf. Met vragen 
als: hoe moet zo’n netwerkgroep eruit zien? Wat 
moet het de interimmanager bieden? Voor welk 
soort interimmanager is deze groep bestemd? 
Hoe vaak komen ze bij elkaar? Welke onder-
werpen moeten aan bod komen? En dan waren 
er uiteraard ook allerlei praktische vragen. Wie 
organiseert? Hoe hoog wordt de contributie? Is er 
een raad van advies en zo ja, wie? 

‘Overtuigd’ interimmer
Hebben interimmanagers een eigen netwerkver-
eniging nodig? Ja, dat blijkt wel. 
De flexibilisering van arbeid is een verschijn-
sel dat ook in de levensmiddelensector jaar na 
jaar zichtbaarder wordt. Steeds meer hebben 
bedrijven in de sector tijdelijke managers in 
dienst, of dat nu Jumbo is of Unilever, Plus Retail 
of PepsiCo. Functies voor sales management, ac-
countmanagement, category management, trade 
marketing, marketing, ze worden steeds vaker 
en steeds meer vervuld door mensen die hun 
eigen bedrijf vormen, de zzp’er. Deze zzp’er werft 
zijn eigen – volgende – werk door middel van 
searchbedrijven die voor klanten op zoek gaan 
naar interimmanagers, maar het blijkt dat de 
interimmanager ook vaak zelf op zoek gaat bij die 
bedrijven. En zo werkt hij of zij dan bijvoorbeeld 
een jaar bij dat bedrijf. En in de tussentijd zoekt 
dat bedrijf een geschikte opvolger, maar het kan 
ook zo zijn dat de interimmer een vast dienstver-
band aangeboden krijgt. Kijken we echter naar 
deze netwerkgroep, dan blijkt het vooral te gaan 
om mensen die ‘overtuigd’ interimmer zijn en 
altijd wel na verloop van tijd opnieuw elders aan 
de slag gaan. Een bestaan met een structurele 

onzekerheid, maar daar malen ze niet om. Dat je 
niet weet waar je volgend jaar werkt, is inhe-
rent aan hun keuze. Daar staat tegenover dat de 
interimmer al doende ervaring opdoet die hem 
steeds gekwalificeerder maakt. Want hij of zij gaat 
van bedrijf a naar b naar c enzovoort, geen enkele 
periode is bij wijze van spreken dezelfde. Hij of 
zij leert veel meer verschillende bedrijfsculturen 
kennen, en verschillende marsroutes naar een 
doel of resultaat. En zodoende wordt de werker-
varing van de interimmer steeds heterogener en 
waardevoller, zijn kennis en kunde, zijn capaci-
teiten nemen op een heel andere manier toe dan 
bij iemand met een vast dienstverband. Dat zorgt 
er weer voor dat de interimmer in een bedrijf 
zogezegd ‘nieuwe oplossingen’ meebrengt.

Op de foto zien we slechts een deel van de leden. 
Momenteel omvat De Kameleons zo’n 25 leden. 
Sommigen op deze foto zijn er vanaf het eerste 
uur bij, anderen kwamen er naderhand bij. Weer 
anderen hebben pas net enkele weken eerder 
ervan gehoord en zijn op deze avond introducé, 
ze komen om te ervaren wat deze vereniging 
inhoudt.
Sprekers bepalen, contributie regelen, uitno-
digingen de deur uit, uitleg geven aan nieuwe 
mogelijke leden; er is veel werk te doen. De 
Kameleons heeft Dick ten Voorde, Walter van 
de Ven en Arjan Oosterlee als respectievelijk 
penningmeester, secretaris en voorzitter. De club 
is niet door een externe partij opgericht, nee, 
de leden doen het werk zelf. Ze hebben zich voor-
lopig opgesplitst in een stuk of vijf, zes groepen, 
die elk een bijeenkomst inhoudelijk voorbereiden 
en organiseren: het onderwerp van de avond, wie 
zou de ideale spreker kunnen zijn, is één spreker 
voldoende voor het gekozen avondonderwerp 
of moeten het er twee zijn, en vormen die twee 
bijvoorbeeld twee tegengestelde stemmen in een 
kwestie enzovoort. 
Verder zullen de leden van De Kameleons ook 
zelf wel eens presenteren, zodat iedereen een 
duidelijker beeld krijgt van wat iedereen doet en 

gedaan heeft. Ook in die presentaties zullen er-
varing, kennis en kunde weer onderling gedeeld 
worden.

Een ander verschil met andere netwerkgroepen 
is: de leden betalen alles zelf. Ben je interim-
manager, dan heb je geen vast dienstverband. Je 
werkgever is een tijdelijke, die vergoedt een lid-
maatschap van een netwerkgroep in de regel niet. 
Het gevolg is dat de interimmer zelf goed naar de 
kosten van de netwerkgroep moet kijken: wat is 
het me waard? Wat betaal ik voor wat?
De Kameleons is zodoende, als variant op een 
zelfsturend team, een zelfsturende netwerkgroep 
geworden, zowel organisatorisch als financieel.

Altijd aan de slag
Van de ene kant verschillen ze onderling nogal, 
deze ‘Kameleon’ers’. De een is meer thuis in sales 
en heeft vooral sales- en accountmanagement-
functies vervuld, de ander is vooral interim-
marketeer, weer een ander neemt de trademar-
ketingfunctie bij een bedrijf een tijd lang voor 
zijn of haar rekening, en een vierde is bezig de 
categorymanagementafdeling van een bedrijf 
beter gestalte te geven. 
Hun grote overeenkomst is: het soort bedrijven 
waar ze gewerkt hebben en nog werken. Lay’s, 
Nutricia, Wessanen, Iglo, Unilever, Mondelez, 
Bakkersland, Hilton, Redstar… Al zijn er ook 
interimopdrachten in sectoren als de doe-het-zelf 
of non-fooddetailhandel.
Wat ook opvalt: ze zijn bijna altijd wel aan de 
slag. De flexibilisering van arbeid in de levens-
middelensector is des te duidelijker naarmate 
je met deze leden spreekt. Er is een schil van 
interimmers die de fmcg-bdrijven te hulp kunnen 
schieten met allerlei taken en gebieden. Ofwel 
een werknemer van een bedrijf is uit eigen be-
weging opgestapt, ofwel een werkgever heeft een 
werknemer niet capabel genoeg bevonden – maar 
is er haast bij of is de functie zo cruciaal dat er 
geen lacune mag optreden, dan komt een inte-
rimmanager in beeld. Bovendien – dat merken 
we in de gesprekken – de interimmer die ergens 
binnenkomt, komt vaak in een bedrijf terecht 
waar bijvoorbeeld bepaalde afdelingen verouderd 
zijn (niet zozeer de mensen, maar de werkmetho-
den en aannamen), niet meer helemaal bij de tijd. 
Of waar projecten versloft zijn geraakt. Of waar 
de dagelijkse operatie niet meer loopt zoals-ie 
zou moeten lopen.

Stoffer en blik
Peter Beks is interimmer sinds 2001 en meteen na 
de eerste aanzet een van de mede-organisatoren 
van De Kameleons. Hij heeft daarmee al ruime 
ervaring als interimmer. Of het nou sales, trade 
marketing, een introductie goed naar de markt 
brengen en of het nou retail of out of home is. 
“Inmiddels weet ik wel wat ik kan verwachten. 
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Je komt bij een bedrijf binnen voor een redelijk 
omschreven taak, maar gaandeweg blijken er veel 
meer problemen binnen dat bedrijf te zijn. Als 
interimmer kun je goed de feilen en zwakheden 
bespreekbaar maken, je bent immers ‘van bui-
tenaf ’. Van de andere kant, je moet ook oppassen 
dat je niet als een soort interne saneerder en dus 
als gevaar wordt gezien, je werkt met je tijdelijke 
collega’s. Een ander verschijnsel dat ik maar al te 
goed ken, is dat je meer taken naar je toetrekt dan 
contractueel is afgesproken. Ik heb het meege-
maakt, elk probleem kwam op mijn bureau te 
liggen en je probeert het je opdrachtgever zoveel 
mogelijk naar de zin te maken en zaken op te 
lossen, maar je wordt intussen een soort stoffer 
en blik waar alles naartoe gaat. Daar moet je voor 
waken. Maar het illustreert wel hoezeer je soms 
nodig kunt zijn bij bedrijven. Toen ik jaren gele-
den voor mezelf begon, had ik niet verwacht dat 
ik zozeer vliegende kiep zou worden overal.”

Ongelijk speelveld
Walter van de Ven (niet aanwezig op de avond 
waarop de foto is genomen) is een interimma-
nager die vooral salesfuncties heeft vervuld en 
vervult. Hij heeft zijn eigen bedrijf, Lakefield. 
Van de Ven is een van de initiatiefnemers van De 
Kameleons en hij heeft er ook een uitgesproken 

doelstelling bij. “Interimmers kennen elkaar wel, 
via de wandelgangen vooral. Doordat we deze 
groep hebben opgericht, kunnen we ervaringen 
met elkaar delen. Kennis delen, ervaring delen, en 
zo via deze netwerkgroep elkaars professionaliteit 
vergroten. Ik kende sommige leden al via die schil 
van interimmanagers, maar met de vorming van 
onze netwerkvereniging spreken we elkaar op 
regelmatige bijeenkomsten. Het wordt gestructu-
reerd.”
Arjan Oosterlee, interimmanager met zijn eigen 
bedrijf Business Developers, is de andere initia-
tiefnemer van het eerste uur. “Ik ben nu ook al een 
tijd lang interimmanager. Ik heb daar na verloop 
van tijd bewust voor gekozen. De bedrijven waar 
je voor werkt gaan jou niet zomaar de kans geven 
om je verder te ontwikkelen. Bedrijven willen jou 
wel graag hebben voor een taak, maar het zijn 
doorgaans de mensen in vast dienstverband die de 
kans krijgen om zichzelf verder te professionalise-
ren en te ontplooien. Iemand in vast dienstverband 
mag naar een seminar, naar een vervolgopleiding, 
dat soort extra arbeidsvoorwaarden. Als interim-
manager moet je dat allemaal voor eigen rekening 
nemen. De interimmer krijgt die voorzieningen 
niet, maar bedrijven verwachten juist wel dat de 
interimmer ook op de hoogte is van alle laatste 
ontwikkelingen in welke disciplines dan ook. Zon-

V.l.n.r.: Gé Lommen (van FoodPersonality), en dan de interimmers zelf, met tussen haakjes de namen van hun bedrijven voor zover zij die gebruiken); Peter van 
der Woude (FMIE, ‘Fast Moving Interim Executive’), Joost Verhagen (Export Growth Consulting), Peter Beks, Mariek Wilms, Linda Platvoet (Merk Het Verschil), 
Auke Teunissen (AT Management Services), Dick ten Voorde (Retailmade), Lucien Dechesne (Dechesne Solutions), Bart Heek (Tallum Interimmanagement), 
André Adolfs (AA Foods), Manon Steenbergen (Vivid Advies) en Arjan Oosterlee (Business Developers).

der dat iemand dat wil, ontstaat er een ongelijk 
speelveld. Doordat we De Kameleons hebben 
opgericht, creëren we voor onszelf de mogelijkheid 
om sprekers uit te nodigen, om onderwerpen op 
de kaart te zetten, om ervoor te zorgen dat we op 
andere manieren bijblijven. Wat mij betreft vooral 
in die gebieden waar ik nog meer van wil weten.”
Daar komt wat Van de Ven betreft nog dit bij: “Ik 
hoop dat door de vorming van De Kameleons de 
interimmer meer een gezicht in de sector krijgt. 
Nu zijn wij vaak onder de radar aan het werk. 
We leveren voor een bedrijf een prestatie, maar 
voor de buitenwereld is dat anoniem. Ik vind dat 
jammer, ik vind dat eigenlijk ook een ongelijk 
speelveld. Het gaat mij er ook om dat in deze tijd, 
waarin steeds meer sprake is van een netwerk van 
functies en mensen in plaats van allemaal mensen 
in langdurige loondienst, de interimmanager meer 
waardering en erkenning krijgt.”

Ook FoodPersonality heeft een bijdrage gehad in de 
totstandkoming van deze netwerkgroep. Officieel is 
‘het blad’ lid van De Kameleons. De inhoud van de 
bijeenkomsten is echter alleen voor publicaties in 
dit blad bruikbaar voor zover het niet conflicteert 
met de vertrouwelijkheid van de leden en van de 
bedrijven waar die leden werkzaam voor zijn. Meer 
weten: info@dekameleons.com ■
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