
 

Doorgewinterde interimmer gaat voor vast

Na negen jaar consultancy- en interimopdrachten namens Yacht, heeft
Ingrid Kerr (47) ja gezegd tegen een vaste functie. Ze begint als
HR-directeur bij het detachering-, werving- en selectiebureau.

Waarom kiest zo'n doorgewinterde interimmer voor een vaste functie?

'Ik moet er zelf ook nog aan wennen. Als interimmer in hart en nieren krijg ik het woord "vast" nog niet uit
mond. Maar ik werk al sinds de oprichting bij Yacht. Het voelt als mijn bedrijf en daarom wil ik graag helpen
om het nog mooier te maken.'

Wat voor opdrachten deed u de voorgaande jaren?

'Mijn specialisme is organisatieontwikkeling. Dat heb ik ingezet bij heel uiteenlopende bedrijven. Mijn eerste
opdracht was bij een bank-verzekeraar en mijn laatste opdracht was een beloningsvraag bij een bedrijf met
heel veel techneuten.'

Met wat voor vraagstukken werd u geconfronteerd?

'Het gaat eigenlijk altijd om bedrijven in beweging. Hun markt verandert bijvoorbeeld en dan willen ze weten
hoe ze daar hun strategie op moeten aanpassen. Ik kijk met ze naar die strategie en wat dat uiteindelijk
betekent voor de individuele werknemer.'

U mocht dus overal in de keuken kijken, maar miste u niet een vast club collega's om u heen?

'Die had ik bij Yacht wel. Wij zijn georganiseerd in groepen vakbroeders. Ik ken honderd HR-specialisten met
wie ik maandelijks bijeenkom om ons vakgebied te bespreken. Als ik bij een klant met een probleem zit, weet
ik altijd wie ik kan bellen.'

U begint als HR-directeur in crisistijd. Heeft u het extra druk?

'Extra druk niet. Ik merk eerder dat de aandacht verschuift. Ik steek nu vooral tijd in ondersteuning van de
mensen.'
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