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Voorwoord
Een caleidoscoop, draai of schud eraan en je ziet de fraaiste veranderingen 
in het patroon en de kleuren. Het samenspel van kleuren in een caleido-
scoop hebben we als inspiratiebron voor deze bundel gebruikt. 
Het veelkleurige samenspel in de caleidoscoop pakt altijd goed uit. Maar 
hoe zit dat in de consultancy? Hoe zorg je ervoor dat er een mooi samen-
spel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontstaat? Elsbeth Reitsma 
verkent in deze bundel wat er nodig is voor goed opdrachtgever- en 
opdrachtnemerschap.
Hans Hoek pakt vervolgens de caleidoscoop en ontwaart een veel kleurig 
patroon dat zorgt voor een goede thuisbasis van adviseurs en interim-
managers. Wat is er nodig om een professioneel consultancybureau te 
organiseren?
Alle C3’ers laten in hun bijdrage aan deze bundel zien hoe zij tegen het 
vak aankijken. Ze hebben een gezamenlijke thuisbasis, maar ze hebben 
ook zo hun eigen passies en invalshoeken. In de C3-caleidoscoop zit een 
veelkleurigheid aan mensen die met hun opdrachtgevers en collega’s com-
plexe vraagstukken in de zorg willen oplossen.
Deze bundel is speciaal gemaakt omdat binnen C3 medio 2015 een 
 directiewisseling heeft plaatsgevonden. Na 27 jaar heeft Hans Hoek de 
directievoering aan Elsbeth Reitsma overgedragen. Over deze wisseling 
gaat een interview met beiden.
C3 is wat veel oud-collega’s in wisselwerking met hun klanten door de 
jaren hebben opgebouwd. Ieder die C3 al wat langer kent, heeft de veel-
kleurigheid van C3 door de tijd kunnen ervaren. De huidige C3-collega’s 
zijn Hans Hoek dankbaar voor wat hij in die 27 jaar voor het bureau heeft 
betekend en hoe hij nog steeds elke dag in het veelkleurige samenspel zijn 
gewaardeerde inbreng heeft.

Oktober 2015
De adviseurs en interim-managers van C3.
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Het samenspel bij (externe) inhuur
Over goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

Elsbeth Reitsma

Tijdens het bijpraten met een collega adviseur zegt hij: ‘ik heb ook nog 
een vakmatige vraag voor je’. Hij is op een intakegesprek geweest bij 
bestuurders van verschillende organisaties die zich willen oriënteren op 
verregaande samenwerking. Het is een goed en leuk gesprek. Aan het eind 
van het gesprek geven de potentiële opdrachtgevers aan dat ze in ieder 
geval een offerte willen en dat ze nog zullen berichten over hoe verder.

Mijn collega begint nu wat onthand te kijken en laat mij een mail op 
zijn smartphone lezen. ‘Dit is de mail die ik gister kreeg – lees maar’, zegt 
hij. In de mail lees ik dat de potentiële opdrachtgevers twee uitstekende 
 kandidaten hebben gezien (mijn collega is daar dus één van) en dat de 
opdrachtgevers graag willen dat beide adviseurs de opdracht oppakken. 
De andere adviseur blijkt al gereageerd te hebben en wel in positieve zin. 
Mijn collega kijkt nog steeds niet enthousiast.

Ik begrijp hem wel, denk ik. ‘Ken je die andere adviseur?’. ‘Nee, maar 
het is een processenman zag ik op internet.’ Mijn collega is goed in het 
maken van analyses, in het objectiveren van kansen en bedreigingen en in 
het opstellen van alternatieven en scenario’s. De opdrachtgevers hebben 
blijkbaar twee adviseurs met verschillende profielen en elkaar aanvullende 
competenties gezien. Zij konden of wilden niet kiezen en doen nu het 
voorstel om de twee adviseurs aan elkaar te verbinden.

Bij het horen van deze situatie komt een aantal vakmatige overwegingen 
in mij op:
•	 Als	je	de	adviseur	waarmee	je	samen	een	opdracht	gaat	doen	niet	kent,	

is dat een afbreukrisico vanwege een mogelijk verschil in rolopvatting en 
verschil in perceptie van de opdracht.
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•	 Elkaars	 opvattingen,	 stijlen	 en	 verwachtingen	 vooraf	 kennen	 is	 een	
must; vooral als de opdrachtgevers niet eerder met de adviseurs hebben 
gewerkt, zoals in dit geval.

•	 Het	 samenspel	 tussen	 adviseurs-in-actie	 is	 een	 kritische	 factor	 in	 het	
effectief adviseren.

•	 Het	vergt,	als	je	je	collega	adviseur	nauwelijks	kent,	veel	tijd	en	energie	
om af te stemmen.

En wat speelt voor de opdrachtgevers? 
•	 Zij	zullen	de	samenwerking	van	de	adviseurs	actief	moeten	‘managen’.
•	 Dat	begint	al	bij	de	contractering:	van	wie	wordt	wat	verwacht?	En	wat	

wordt van de adviseurs gezamenlijk verwacht?
•	 Gaande	het	adviesproces	kan	niet	teruggevallen	worden	op	de	mores	en	

stijl van een bureau maar zullen de opdrachtgevers de gewenste samen-
werking zelf moeten bewaken – ook als er mogelijk (zakelijke) belangen-
tegenstellingen tussen de adviseurs ontstaan.

•	 En	 hebben	 de	 opdrachtgevers	 over	 hun	 eigen	 ‘samenspel’	 nagedacht?	
Hoe gaan zij, in dit geval drie bestuurders, het opdrachtgeverschap 
invullen?

Deze korte casus geeft weer dat het opdrachtgever- en opdrachtnemer-
schap niet als vanzelfsprekend ‘goed’ verloopt. In deze bijdrage wil ik 
stilstaan bij goed opdrachtnemerschap, maar evenzeer bij goed opdracht-
geverschap. Het zijn twee kanten van de medaille, die beide bepalen of een 
opdracht met succes wordt afgerond, als flop of als een nachtkaars uitgaat.

Wat komt aan de orde?
Ik begin met het inzoomen op de opdrachtgever: de soorten rollen in de 
inhurende organisatie, het inhuurproces en wat er zoal in het hoofd van 
menig opdrachtgever omgaat. Vervolgens is de opdrachtnemer aan bod. 
Dat zijn adviseurs, interim-managers en (zo is de meest actuele term:) de 
interim-professional. Ook hier aandacht voor het werkproces en voor wat 
in de hoofden van deze professionals omgaat.

Daarna is de confrontatie tussen opdrachtgever- en opdrachtnemerschap 
aan de orde. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in percepties? 
Welke spanning zit in de relatie? En hoe hanteer je die spanning?
Tenslotte kom ik terug op de hiervoor beschreven casus van mijn collega 
door zijn belevenis in de huidige trends te plaatsen. En ik eindig met een 
aantal tips voor goed-opdrachtgeverschap en goed-opdrachtnemerschap.

1. De opdrachtgever

In een interview in Management & Consulting geeft Jeroen van der 
Veer desgevraagd twee type voorbeelden van externe inhuur van consul-
tants gedurende zijn Shell-periode i. In het eerste voorbeeld huurt hij een 
 consultant in die een ‘jonge honden-club’ (mijn woorden) begeleidt in het 
realiseren van veranderingen binnen Shell. De adviseur heeft de opdracht 
te voorkomen dat de relatief jonge medewerkers het wiel opnieuw uit-
vinden, te traag werken of met onrealistische verandervoorstellen komen. 
Het tweede voorbeeld gaat over de inhuur van een adviseur voor hemzelf. 
De adviseur komt een periode zeswekelijks langs om met Van der Veer 
 strategische vraagstukken te bespreken.

Klantrollen
Vanuit het perspectief van het opdrachtgeverschap en de rollen in de 
klant organisatie vervult Van der Veer diverse rollen. In het voorbeeld van 
de jonge honden-club is Van der Veer vermoedelijk de sponsor die de con-
sultant benadert voor de opdracht. Hij zal in ieder geval bij de selectie 
betrokken zijn, want hij heeft een duidelijke rol voor de adviseur voor 
ogen. Vermoedelijk zal hij ook de financier van de consultant zijn. De 
leden van de jonge honden-club zijn de probleemhebber, want zij heb-
ben de taak met verandervoorstellen te komen en veranderingen mede 
door te voeren. Als Van der Veer een adviseur als sparringpartner voor zijn 
 strategische vraagstukken inhuurt, is hij zelf de probleemhebber.
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blijven de klantrollen van belang vanwege de benodigde taakverdeling 
rond de opdracht in de klantorganisatie.

Het inhuurproces
Het inhuurproces bestaat uit een 6-tal stappen, waarvan de eerste vijf min 
of meer lineair verlopen en de 6e stap parallel aan het hele proces mee 
looptiii (zie figuur 1).

De eerste stap is het bepalen wie voor een opdracht benaderd kunnen 
worden: 
•	 welk	profiel	wordt	beoogd	(of:	profielen),	
•	 via	welke	route	zijn	kandidaten	te	benaderen	(bijvoorbeeld	via	een	

intermediair of op basis van goede ervaringen elders), 
•	 hoe	gaat	het	selectieproces	verlopen	en	wie	zijn	daarbij	betrokken.	
De tweede stap is het screenen van de kandidaten: van de kennismaking, 
de intake over de opdracht, zo nodig het opvragen van referenties tot en 
met het afsluiten van het inhoudelijke en zakelijke contract. In sommige 
organisaties speelt een afdeling inkoop in deze stap een pregnante rol.

10

In tabel 1 staan diverse klantrollenii. In de organisatie van de opdracht-
gever kunnen de rollen onder medewerkers zijn verdeeld. Bijvoorbeeld een 
HRM-directeur die een interim-manager waar hij of zij goede ervaringen 
mee heeft, introduceert bij de bestuurder. De bestuurder, de familie raad 
en een leidinggevende zijn dan bijvoorbeeld betrokken bij het selectie-
proces. Maar veelal zijn diverse klantrollen bij één persoon onder gebracht: 
de bestuurder die selecteur, opdrachtgever en financier is.

Klantrollen 

Sponsor Benadert de adviseur of interim-manager voor een 
potentiële opdracht.

Selecteur Is betrokken in het selectieproces bij een 
opdrachtverstrekking.

Opdrachtgever Is eindverantwoordelijk voor de selectie en de 
uitvoering van de opdracht.

Probleemhebber Is eigenaar van het probleem waarvoor de adviseur 
of interim-manager komt.

Betrokkenen Zijn direct betrokken bij de uitvoering van de 
opdracht. Betrokkenen zijn te onderscheiden in: 
ankerpunten, hefbomen en informanten.

(Eind)gebruikers Merken e.e.a. van de uitvoering of de uitkomsten 
van de opdracht.

Financier Is de betaler van de adviseur of interim-manager. 
Meestal valt deze rol samen met die van de 
opdrachtgever maar dat hoeft niet.

Tabel 1: Klantrollen.

Het is belangrijk dat in de organisatie bekend is wie welke rol heeft. Ook 
voor de adviseur of interim-manager of interim-professional (‘interim-
mer’) zal dat tijdens de contractering en de uitvoering van de opdracht 
van belang worden. Met andere woorden: tijdens het hele inhuurproces 

Figuur 1: Het inhuurproces.

In stap 3 komt het aan op het goed positioneren van de adviseur of 
 interim mer door de opdrachtgever of probleemhebber. Als medewerkers 

1.
Selecteren

2.
Sreenen & 

contracteren

3.
Introduceren 

& inzetten

4.
Volgen 

prestaties

5.
Afsluiten

1. Ondersteunen (b.v. ondersteunen samenwerking)
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vragen wat de betreffende adviseur of interim-professional ‘komt doen’, 
dan is er in het proces van introduceren en inzetten iets mis gegaan. 
Het snel en effectief inzetten met (afhankelijk van de situatie) een warm 
 welkom is cruciaal voor het snel op gang komen van de opdracht.

De vierde stap is vaak in tijd langduriger van aard. Het gaat erom de 
 prestaties van de adviseur of interimmer te volgen. Spoort het verloop van 
de opdracht nog met de beoogde doelen? Doen zich onverwachte zaken 
voor? Is bijsturing nodig? De betrokkenheid van zowel probleemhebber 
als de opdrachtgever blijft in deze stap van belang.

De vijfde stap, de afsluiting, is vaak het ‘stiefkindje’ in het inhuurproces. 
Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg vonden dat de eerste twee 
stappen van het inhuurproces van interim-professionals in veel organisa-
ties goed verlopen. Maar als het inhuurproces vordert, daalt de mate van 
volwassenheid van het inhuurproces met een dieptepunt in de afsluitings-
fase. Dat is jammer want het zorgvuldig afsluiten van een opdracht kan 
juist een goed beeld van de resultaten en van de leereffecten voor toekom-
stige inhuursituaties opleveren.

Stap 6, het ondersteunen, is een continue activiteit waarbij de opdracht-
gevers of sponsoren de adviseurs of interimmers in hun netwerk  opnemen 
en actief met hen in contact blijven. Dit spoor werkt bevorderend om 
adviseurs of interimmers aan de organisatie te (ver)binden, zodat de orga-
nisatie zo nodig een appèl op hen kan doen. Stap 6 met zijn verbindende 
activiteiten komt volgens de onderzoekers uit Tilburg in de praktijk nog 
relatief in weinig organisaties (structureel) van de grond. De meeste orga-
nisaties concentreren zich op stap 1 en 2. Desalniettemin zie je in het 
‘relatiebeheer’ wel dat klanten, adviseurs en interimmers die met elkaar te 
maken hebben (gehad), de contacten onderhouden.

Wat er in de opdrachtgever omgaat
Opdrachtgevers waarderen in adviseurs en interimmers veelal de hoge 
 toegevoegde waarde door hun kennis en ervaring. Eveneens waarderen 

ze de hoeveelheid verricht werk en de output in een gegeven tijd in ver-
gelijking tot de output van de eigen medewerkers. Maar opdrachtgevers en 
de medewerkers met andere klantrollen twijfelen ook aan de inhuur van 
externen. Hieronder staat een rijtje met mogelijke ‘gedachten(spinsels)’ 
van opdrachtgevers. Voor de goede orde: eenzelfde rijtje zal in de para-
graaf over de ‘externen’ worden opgesteld. Want zowel opdrachtgever als 
opdrachtnemer hebben zo hun twijfels en kwetsbare punten. Die pun-
ten kunnen voorkomen tijdens de verschillende stappen van het inhuur-
proces. De stappen staan in tabel 2 tussen haakjes vermeld. 

Wat er in een opdrachtgever (of medewerkers met andere 
klantrollen) om kan gaan.

•	 Ben	jij	de	juiste	persoon	om	te	helpen	mijn	probleem	op	te	lossen?	
(selecteren; screenen & contracteren)

•	 Ik	geef	mijn	zaken	liever	niet	uit	handen	vanwege	controleverlies	of	
een persoonlijk risico. (screenen & contracteren; volgen prestaties)

•	 Ik	ben	ongeduldig	–	is	het	nog	niet	af…?!	(volgen	prestaties)
•	 Ik	zal	me	kwetsbaar	moeten	opstellen.	(screenen	&	contracteren;	

introduceren & inzetten; volgen prestaties)
•	 Is	de	adviseur	of	interimmer	wel	integer?	(volgen	prestaties)
•	 Wordt	mij	geen	probleem	aangepraat?	(screenen	&	contracteren;	

volgen prestaties; afsluiten)
•	 Blijf	ik	aan	het	stuur?	(volgen	prestaties;	afsluiten)
•	 Word	ik	echt	begrepen?	(screenen	&	selecteren;	volgen	prestaties)
•	 Ik	ben	sceptisch	door	eerdere	ervaringen.	(hele	inhuurproces)

Tabel 2: Wat er in klanten om kan gaaniv (tussen haakjes de stap(pen) van het inhuurproces).

2. De opdrachtnemer

Al in een vroeg stadium zal een opdrachtgever/klant zich afvragen welk 
type mens met welk type competenties behulpzaam zal zijn in het  verder 
brengen van vraagstukken en ambities of oplossen van problemen. De 
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interim-manager en de adviseur dat de interim-manager in de organisa-
tie tijdelijk hiërarchische bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft. 
Een adviseur heeft dat nimmer. Een adviseur geeft raad in de breedste 
zin van het woord over de inhoud en het proces. Dat kan hij/zij op een 
expert matige wijze doen maar evenzeer via procesconsultatie (‘het goede 
gesprek’).

Naast externe adviseurs en interim-managers zijn er vele medewerkers die 
voor zichzelf zijn gaan werken en zich als zelfstandig professional /  interim- 
professional (ZZP-er) laten inhuren. Het gaat dan bijvoorbeeld om als 
projectleider, expert of lobbyist een klus te klaren, die je elders  eerder  hebt 
gedaan. De term organisatieprofessional is ook gangbaar maar het verwar-
rende is dat dit zowel intern werkzame als voor eigen rekening en risico 
werkende professionals kunnen zijn.

Het werkproces
Wat en wie de opdrachtgever ook kiest, de opdrachtnemer heeft een eigen 
werkproces dat parallel aan het inhuurproces verloopt. Hierna laat ik kort 
het adviesproces zien (figuur 3)vi. Voor interimmers (interim-managers en 
interim-professionals) zijn veelal dezelfde fasen van toepassing en zijn er 
wat andere accenten.

‘keuze is reuze’ en het gaat om de overwegingen bij de keuze voor een 
bepaalde opdrachtnemer.

Soorten opdrachtnemers
De overweging om eigen medewerkers in te zetten bij een vraagstuk is een 
reële optie. Bekend is dat als er diepgaande kennis van de eigen organisatie 
nodig is, je als opdrachtgever adequaat interne adviseurs of mede werkers 
met een adviesrol-in-hun-functie in kunt zettenv. Externe adviseurs en 
interimmers nemen de frisse blik van buiten mee en zijn veelal gespeciali-
seerd op een bepaald terrein. Dat kan ook een voordeel zijn.

Figuur 2: De opdrachtgever en soorten opdrachtnemers.

Er zijn diverse soorten en maten opdrachtnemers (figuur 2). Evenzeer 
zijn er opvattingen onder de opdrachtnemers wat ‘echte’ adviseurs of 
interim-managers zijn. Dat heeft met stijlen en stromingen (lees: geloofs-
overtuigingen) te maken. In zijn algemeenheid is het verschil tussen de 

Zelfstandig/ 
interim- 

professional
Externe  
adviseur

Opdrachtgever Interne 
adviseur

Adviesrol in 
een functie

Interim- 
manager 1. Entree 2. Diagnose 3. Planvorming 4. Implementatie 5. Afsluiting

Figuur 3: Het adviesproces.

De 5 fasen van het adviesproces verlopen lineair maar kunnen elkaar ook 
overlappen of iteratief verlopen. Het adviesproces start met de entree-
fase. Deze fase behelst het eerste contact met de klant/opdrachtgever 
tot en met de contractering van de opdracht. In het adviesproces is het 
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niet vanzelfsprekend dat de betreffende adviseur altijd door gaat naar de 
 volgende fase. Er kan bijvoorbeeld een afwijzing van een offerte tijdens de 
contractering plaatsvinden. Dan stopt het proces. De adviseur kan ook 
later in het proces instappen, bijvoorbeeld om te adviseren over de wijze 
van implementeren in de implementatiefase (fase 4). Hoe het ook zij, er is 
altijd een entreefase.

Terug naar de fasen in het adviesproces. In de diagnosefase vindt analyse 
van de situatie plaats. Deze ‘fact finding’ eindigt met feedback over de 
situatie aan de klant, veelal met conclusies en aanbevelingen. Dit is vaak 
een spannende fase voor zowel de klant als de adviseur: de adviseur gaat 
‘met de billen bloot’ en de klant heeft soms te incasseren, omdat de uit-
komsten anders zijn dan verwacht.
 
In de derde fase, de planvormingsfase, worden voorstellen ontwikkeld die 
een probleem moeten oplossen of een ambitie moeten waarmaken en vindt 
een keuze plaats voor de oplossing die het best passend is. Dat is inclusief 
het plan van aanpak voor de invoering van die oplossing (implementatie). 

Vervolgens vindt ondersteuning van de implementatie plaats (fase 4) door 
enerzijds telkens te checken of hetgeen is bedacht in de planvormingsfase 
nog klopt. Anderzijds adviseert de adviseur over passende activiteiten om 
de implementatie te bespoedigen.

Tenslotte wordt het adviesproces in de vijfde fase afgesloten met borgings-
activiteiten, evaluatie en het afscheid van de adviseur. Zoals gezegd is het 
niet altijd het geval dat een adviseur alle fasen doorloopt. Een opdracht 
kan bijvoorbeeld na de diagnosefase eindigen of juist starten in de 
implementatiefase.

Intern/extern
In principe verloopt voor de interne en externe adviseurs het adviesproces 
hetzelfde. De praktijk is echter dat interne adviseurs niet altijd de kans 
krijgen om expliciet te contracteren. 

Voor interim-managers is de contracteringsfase vaak kort en vinden er 
geen uitgebreide offertetrajecten plaats. Het gaat om de ‘fit’ en of men de 
vrouw of man in de organisatie ziet managen of besturen. Toch komen de 
fasen van de diagnose, planvorming en veelal ook implementatie voorbij. 
Dat gebeurt wel altijd parallel aan de dagelijkse aan- of besturing. 

Ook voor interim-professionals is het werkproces herkenbaar. Zij wor-
den veelal tijdens de implementatiefase ingezet om een specifiek onder-
deel uit te voeren waar zij goed in zijn. Toch zullen zij altijd kortstondig 
de  eerste fasen moeten doorlopen om hun werk te kunnen doen. Of ze 
grijpen gaande het proces terug op eerdere fasen in het werkproces, als de 
 implementatie niet verloopt zoals in ‘het voorwerk’ is uitgewerkt.

Wat er in de opdrachtnemer omgaat
Evenzeer als de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer ook ‘gedachten 
-(spinsels)’. Die hebben veelal te maken met ‘het professional’ zijn. Profes-
sio nals zijn geacht een vak geleerd te hebben en dat vak te onderhou-
den. Daar halen ze hun zekerheid en identiteit vandaan. Qua profiel 
wordt er wel gesproken over I-, R- en F-professionalsvii. De I staat voor 
improviserend en innoverend. Dit zijn de flexibele, creatieve en patroon-
doorbrekende opdrachtnemers. De R staat voor routinematig. Deze 
opdrachtnemers zijn goed in het efficiënt en gericht inzetten van verbe-
teringen. En tenslotte de F. Die staat voor professionals in de frontlinie: 
de praktisch ingestelde opdrachtnemer, die in staat is in weerbarstige en 
complexe situaties brede interventies in te zetten om de situatie het hoofd 
te bieden.

Professionals houden enerzijds van vrijheid en ruimte maar hebben ander-
zijds veelal een fundamentele onzekerheid over wat goed handelen is. Dat 
komt ook tot uitdrukking in hun gedachten(spinsels).
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Tabel 3: Wat er in een opdrachtnemer om kan gaanviii.

Na deze verkenningen over het opdrachtgever- en het opdrachtnemer-
schap rijst de vraag hoe beide zich tot elkaar verhouden.

3. Confrontatie tussen opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap: 
het samenspel

Als het handelen van de opdrachtgever en opdrachtnemer samen komt, 
wordt de kwaliteit van het samenspel duidelijk. Komen de perspectie-
ven	over	de	opdracht	en	de	verwachtingen	overeen?	Geven	opdrachtgever	
en opdrachtnemer elkaar de ruimte in hun eigen rol? Zijn ze betrokken 
bijelkaar?

Perspectieven: 2 zijden van 1 medaille
In de uitvoering van eigen onderzoek naar de interactie tussen klant en 
adviseur komt naar voren dat klanten en adviseurs deels andere invals-
hoeken hebben bij de vraag waar de adviseur goed in moet zijn (zie tabel 4)ix.  
In het adviesgesprek waar bevindingen worden besproken, vinden 
adviseurs dat ze lef nodig hebben en dat ze hun analytische vaardig heden 
moeten laten zien. Terwijl klanten de nadruk leggen op integriteit en 
betrouwbaarheid en ze waarderen vooral als de adviseur zich flexibel opstelt 
en sensitief is voor hun situatie. Nu sluiten bijvoorbeeld lef en flexibiliteit 

elkaar niet uit. Maar het laat wel zien dat de behoeften en verwachtingen 
verschillend zijn en een beetje wederzijds begrip kan helpend zijn bij het 
vergroten van de kwaliteit van het samenspel. 

Wat er in een opdrachtnemer om kan gaan.

•	 Ik heb een uitdaging nodig en wil groeien, anders verlies ik mijn 
belangstelling en word ik ongeduldig.

•	 Ik	houd	niet	van	dichtgetimmerde	standaarden	(en	contracten).
•	 Ik	heb	behoefte	aan	ondubbelzinnige	doelen	en	wil	weten	waar	

naartoe moet worden gewerkt. Wanneer is de opdracht een succes?
•	 Ik	heb	behoefte	aan	bevestiging,	vertrouwen	en	respect.
•	 Ik	ben	‘fundamenteel’	onzeker	over	wat	‘goed’	is,	maar	zal	dat	niet	zo	

snel laten blijken.

Domein Competenties Klanten Adviseurs
Ondernemen  Durf
  Onafhankelijkheid
Veerkracht tonen Flexibiliteit 
Presteren Resultaatgericht Resultaatgericht
Analyseren  Analytisch
  Conceptueel denken
Faciliteren Luisteren Luisteren
 Sensitiviteit 
Beïnvloeden Communiceren Communiceren
 Optreden Optreden
Vertrouwen wekken Integriteit 
 Betrouwbaarheid

Tabel 4: Vergelijking tussen klant en adviseur over benodigde competenties van de adviseur in een 

adviessituatie.

De klanten en adviseurs hebben ook overeenkomsten in de benoemde 
competenties: resultaatgerichtheid, kunnen luisteren, communiceren en 
optreden. In ander onderzoek zien we ook terug dat klanten en adviseurs 
dezelfde factoren belangrijk vindenx. Opdrachtgever èn opdrachtnemer 
vinden bij het beoordelen van de kwaliteit van het advieswerk de volgende 
vier criteria het belangrijkst:
•	 Zijn	de	doelen	bereikt?
•	 Is	er	een	oplossing	gevonden?
•	 Is	er	betrokkenheid	bij	het	werk?
•	 Is	er	frequente	communicatie?
Deze vier criteria wijzen op het belang dat opdrachtgever èn opdrachtne-
mer hechten aan de onderlinge afstemming maar ook aan de effectiviteit 
in termen van resultaat.
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aangeeft over een plan toch eerst met de toezichthouder te willen spreken 
en zo uitstel creëert. Of als de interimmer een kwestie probeert te verbre-
den naar anderen, bijvoorbeeld het MT, om de kwestie toch aanhangig te 
maken.

Een heel andere wijze van hanteren is door een meer informele setting 
op te zoeken. Een van mijn collega’s vertelde dat bij het doorspreken van 
een aantal lastige kwesties, de opdrachtgever voorstelde om even buiten 
de deur een kop koffie te drinken. De stropdas ging af; een cappuccino 
werd besteld. De spanning nam af en in alle rust konden de kwesties wor-
den besproken die in de setting van het kantoor niet aan de orde konden 
komen. Het samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is dus ook 
het zoeken naar een wijze waarop je elkaar in zijn/haar kracht kunt zetten. 
Daar wordt zowel de relatie als het resultaat beter van.

4. Trends & tips

De inzet van adviseurs, interim-managers en interim-professionals is 
niet meer weg te denken in organisaties. Het CBS becijfert voor 2015 
dat er 97.000 ‘adviesbureaus’ zijn, waarvan 90% een eenmanszaak is. 
Het CBS schaart interim-managers en interim-professionals ook onder 
‘advies bureaus’. Om de trend te kunnen zien: in 2000 waren er 16.000 
adviesbureaus; in 2012 zijn dat er 67.000. Ook al in 2012 domineren de 
eenmanszaken (een kleine 90%). 
In 2012 heb ik berekend dat we in Nederland één ‘consultant’ op 263 
inwoners hebben. Ter vergelijking: we hadden toen één huisarts op 1650 
inwoners. Met andere woorden ‘we’ (de adviseurs en interimmers) zijn 
met relatief ‘veel’. En dan is het maar beter om de inzet van deze mensen 
zo functioneel en rendabel mogelijk te laten zijn.

Met vele creatieve geesten die zich op de markt van advies en interim-werk 
begeven, gebeurt ook het een en ander in de opdrachtgever-/opdracht-
nemer-relatie. Welke trends zijn zichtbaar?xii 

Spanning in het samenspel
Om goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap te kunnen 
uitvoeren, is het zinvol om naar de natuurlijke spanning in de relatie te 
kijken en hoe we die spanning in de praktijk kunnen hanteren.

 

Figuur 4: Natuurlijke spanning in samenspel opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.xi 

Niet voor niets wordt soms spottend bij externe inhuur gezegd: ‘wie 
betaalt, bepaalt’. Met andere woorden: de adviseur of interimmer wordt 
geacht zich in een afhankelijke positie op te stellen en de eigen deskundig-
heid en inbreng wat naar de achtergrond te zetten.
Andersom verdwijnen er voorstellen van adviseurs en interimmers in 
de bureaulade, omdat ze onhaalbaar zijn of onvoldoende blijken aan te 
sluiten bij de dagelijkse realiteit. De adviseur kan zeggen ‘mijn advies is 
geschreven op basis mijn professionaliteit’ maar de realiteit speelt ook mee. 

Om de balans tussen oercontract en ideaalcontract te hanteren (figuur 4), 
gebruiken we in de opdrachtnemer-/opdrachtgever-relatie vaak scripts. 
Een voorbeeld dat ieder zal herkennen is het even ‘warm draaien’ door naar 
elkaars vakantie te vragen. Een ander voorbeeld is dat de opdrachtgever 

Afhankelijkheid / Transactie
‘In ruil voor werk en geld, 
ruimte of rugdekking ben jij 
dienstbaar en niet (te) ‘lastig’.

(Verticaal oercontract)

Hanteren:
- (Ritueel) 

script
-  Liminale 

ruimte 
(informele 
relatie)

Vrijheid in handelen en 
oordelen / Professionaliteit
‘Ik zeg en doe wat ik vanuit 
mijn professionaliteit onder 
deze omstandigheden het 
beste acht’
(Vakmatig ideaal contract)
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Vakmanschap
Allereerst wordt gesproken over oud-vakmanschap en nieuw-vakman-
schap. Het nieuwe vakmanschap behelst:
•	 Meer	adviseren,	maar	dan	kleiner.	Daarmee	wordt	bedoeld	dat	de	grote	

masterplannen ‘uit’ zijn en het veel meer gaat om organisaties in een 
korte periode bij te staan in het realiseren van veranderingen maar dan 
wel frequenter.

•	 Bij	interimmers	is	juist	de	trend	dat	men	een	langere	periode	aan	een	
organisatie verbonden blijft, gemiddeld anderhalf jaar.

•	 Verdere	specialisatie	of	uitkristallisering	van	profielen	van	adviseurs	en	
interimmers zet door: enerzijds ‘weten waarvan je bent’ en anderzijds 
duidelijk kunnen maken ‘waar een klant je voor moet hebben’. 

•	 Zoekprocessen	kunnen	worden	verbeterd,	want	er	is	enorm	veel	
voorhanden en er is veel mogelijk in de digitale wereld. 

•	 Gelegenheidscoalities	smeden.	En	dan	kom	ik	uit	bij	mijn	collega	
die ik in de inleiding vermeldde. Hij kreeg het verzoek van de klant 
om met een adviseur die hij niet kent, een gelegenheidscoalitie aan 
te gaan. Een dergelijke vraag is wennen. Maar als de klant goed 
weet waar baat bij is en als de klant een beeld heeft bij hoe die 
gelegenheidssamenwerking zal verlopen, dan geef ik de klant groot 
gelijk dat hij/zij voor het ‘ideale team’ gaat.

•	 Management	en	staf	hebben	steeds	meer	adviesvaardigheden;	zij	
hebben in hun functie een expliciete adviesrol.

•	 Coproductie	tussen	klant	en	opdrachtnemer	komt	steeds	meer	
voor en zal vanzelfsprekender worden. Een voorbeeld daarvan is de 
samenwerking tussen internen en externen in één adviesteam.

Businessmodellen
Naast veranderingen in het vakmanschap zijn er ook veranderingen in ver-
dienmodellen. Zo zijn er adviseurs en interimmers die niet meer de vraag 
van de klant afwachten maar een vraag of ‘een klant’ creëren. Daartoe 
investeren ze zelf eerst in het ontwikkelen van een product of dienst 
en/of het samenbrengen van potentiële klanten. Later proberen ze die 

inspanningen terug te verdienen. Een ander voorbeeld is het ontwikkelen 
van ‘instant consulting’; het leveren van een instant dienst of oplossing, 
zonder diagnostiek direct toepasbaar of inzetbaar als de klant erom vraagt.

Goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
Hoe die trends ook door mogen zetten, het kunnen acteren in de rol van 
opdrachtgever en opdrachtnemer blijft van toepassing. Om het samenspel 
vruchtbaar te laten zijn, is het belangrijk om iets over elkaars uitgangs-
positie, werkprocessen en gedachten(spinsels) te weten (paragraaf 2 en 3). 
Eveneens is het belangrijk om de spanning te herkennen, die er als vanzelf-
sprekend tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is en hoe die spanning 
is te hanteren (paragraaf 4).

Ter afsluiting geef ik nog een aantal tips: 5 voor goed opdrachtgeverschap 
en 5 voor goed opdrachtnemerschap. 
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Tabel 5: Tips voor goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

Op	naar	een	mooi	samenspel!

5 tips voor goed  
opdrachtgeverschap

•	 Ga na of het vraagstuk helder 
is en wie nodig zijn om bij het 
vraagstuk te worden betrokken 
(intern, extern).

•	 Geef een compacte briefing: wat 
is de vraagstelling, wat is nodig 
en waartoe?

•	 Introduceer de adviseur of 
interimmer zorgvuldig bij 
betrokkenen in de organisatie; 
evenals de bedoeling van de 
opdracht. Dat laatste geldt 
ook bij het inschakelen van de 
interne adviseur.

• Neem periodiek de tijd voor 
afstemming over het verloop van 
de opdracht. Stel je open voor 
bevindingen en advies.  
En ook: beter tijdig bijstellen of 
-sturen dan achteraf constateren 
dat het resultaat niet voldoet.

•	 Time de afronding van de 
opdracht: genoeg is genoeg. 
Zorg voor borging in de lijn of 
anderszins. 
Evalueren is ook leren.

5 tips voor goed 
opdrachtnemerschap

•	 Ken je eigen profiel: heb je de 
kennis en ervaring om bij een 
vraagstuk betrokken te worden? 
Heb je er tijd voor?

•	 Neem de tijd om de 
vraagstelling, het waarom en 
waartoe goed te begrijpen.

•	 Zorg voor een vorm van 
contractering (ook schriftelijk). 
Het contract kan variëren van 
een format dat in de organisatie 
gebruikelijk is tot een offerte.  
Zo creëer je een gedeeld 
startpunt.

•	 Betrek de opdrachtgever 
periodiek bij belangrijke 
bevindingen of keuzen. Wees 
compact in de terugkoppeling, 
de feedback en/of de mogelijke 
opties. Hercontracteer zo nodig 
als de opdracht een andere kant 
opgaat dan bij aanvang.

•	 Bereid tijdig de afronding van de 
opdracht voor. Ook de borging. 
Neem de tijd voor evaluatie: 
evalueren is ook leren. En nazorg 
hoort erbij.

i  Veer, Jeroen van der (2015): ‘If you don’t know your strategy, don’t hire a consultant. 
Just step down’. In: Management & Consulting. 3.2015 p. 18-22.

ii  Kubr, M. (Ed) (2002): Management & Consulting: A guide to the profession  (4th 
edition).	Geneva:	International	Labour	Office.	Mason:	Thomson/South-Western.

iii		 Vrij	naar:	Born,	Prof.	Dr.	Arjan	van	den	&	Hugo-Jan	Ruts	(2015):	Goed	
opdrachtgeverschap. Een onderzoek naar duurzame en waardevolle 
samenwerkingsrelaties tussen interim-professionals en inhurende organisaties. Tilburg: 
ZiPconemy, Tilburg University.

iv  Vrij naar Maister (1999) en Kloosterboer (2015). 
Maister, David H. (1999): Management van professionele organisaties. Schoonhoven: 
Academic Service. 
Kloosterboer, Paul e.a. (2015): Adviseren vanuit het geheel. De vitale waarde van intern 
advies. Deventer: Vakmedianet.

v  Canback, Steffan (1998): The logic of management consulting. In: Journal of 
Management Consulting. Volume 10, issue 2, pp 3-11.

vi  Zie ook Kubr.
vii  Zie Weggeman en Van Delden. 

Weggeman,	Mathieu	(2007):	Leidinggeven	aan	professionals?	Niet	doen!	Schiedam:	
Scriptum. 
Delden, Pieterjan van (2011): Samenwerking in de frontlijn. In: Management en 
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viii  Zie ook Maister.
ix  Reitsma, Elsbeth (2014): Adviseurs aan de slag. Professioneel handelen in 

organisatieadvieswerk. Amsterdam: VU University Press.
x  Caluwé, Léon de & Annemieke Stoppelenburg (2003): Omgaan met externe adviseurs. 

In: Handboek Management in Overheidsorganisaties. 42ste aanvulling. Deventer: 
Kluwer.

xi  Vrij naar Kloosterboer (2015) en Folstar. 
Folstar, Anoek (2015, in bewerking): De liminale ruimte – meer zicht op het 
onzichtbare werk van de consultant bij het omgaan van informele klantrelaties.
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 Sioo (2014): De Business Model Mixer voor Consulting. Utrecht: Sioo.
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Een goede thuisbasis voor de 
opdrachtnemer
Principes voor het organiseren van een 
 professioneel adviesbureau
Hans Hoek

Inleiding
Toen ik 27 jaar geleden met twee anderen C3 oprichtte, hebben wij prin-
cipiële keuzen gemaakt over wat voor soort bureau we wilden zijn en 
waarom. Die principes gelden grotendeels nog steeds voor het huidige C3. 
Het is als het ware ons DNA geworden. Zoals dat met startups gaat, kozen 
wij in onze onschuld wat we leuk vonden en wat bij ons paste, waarbij 
we wel goed keken naar de behoefte in de markt. In de loop der jaren 
heb ik als opdrachtgever en als opdrachtnemer ontdekt dat we in 1988 
de meeste noodzakelijke keuzen rond advieswerk de revue hebben laten 
passeren. Daaruit zijn een aantal principes te distilleren, die vrij algemene 
geldigheid hebben.

Die principes beschrijf ik in deze bijdrage. Ik begin steeds met de keuze, 
die C3 heeft gemaakt en veralgemeniseer die dan. In de meeste gevallen is 
er een breed scala van keuzemogelijkheden, waar wij er één gekozen heb-
ben. Maar soms is er – volgens mij – maar één weg naar Rome. Dan vind 
ik principieel dat professioneel adviseren maar op één manier kan. Het is 
mijn persoonlijke kijk op het werk van de adviseur en de interim-manager, 
waarbij ik soms vrij stellig ben. De lezer hoeft het niet met mij eens te zijn, 
het is juist mooi als deze bijdrage een discussie op gang brengt. 

Ik beschrijf de verschillende keuzemogelijkheden in de volgende paragra-
fen. Aan het eind van iedere paragraaf geef ik in een kader de algemene 
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Adviseren als tweede professie
Bij de keuze voor één sector past dat je mensen uitzoekt, die de sector 
door en door kennen. Voor C3 betekent dit, dat we meestal collegae aan 
boord hebben, die eerst zorgprofessional zijn geweest of op andere wijze 
in de zorg werkzaam waren en daarna adviseren als tweede professie heb-
ben gekozen. Onze interim-managers hebben een vergelijkbaar carrière-
pad gelopen.

Er is een breed scala van mensen, die zich adviseur of interim-manager 
noemen, want het zijn beide geen beschermde titels. Dat betekent dat er 
veel kaf onder het koren zit en dat het voor een opdrachtgever lastig kan 
zijn om te weten of hij de opdracht aan het koren of aan het kaf geeft. 
Hoe onderscheid je de professionals van de beunhazen? Of beginnen bijna 
adviseurs als beunhazen en ontwikkelen de meesten zich tot professionals 
en blijven anderen altijd beunen? 

Wij vinden dat adviseren een vak is dat je moet leren in een combina-
tie van praktijk, formele opleidingen en voortdurende professionalisering 
met vakgenoten. Dat is wat we binnen C3 ook doen. De combinatie van 
praktijk en voortdurende professionalisering is een van onze sterke kanten. 
Afhankelijk van de leerstijl kiezen collegae in meer of minder mate voor 

strekking van het principe weer voor de keuzen, die adviseurs en opdracht-
gevers kunnen maken. Ik gebruik de termen adviseur en interim-mana-
ger. Als ik beiden tezamen bedoel, dan schrijf ik ‘consultant’. C3 bestaat 
inmiddels voor de helft uit vrouwelijke consultants en heeft een vrouwe-
lijke directeur. Ik zou dus om en om ‘hij’ en ‘zij’ kunnen schrijven. Toch 
ben ik zo ouderwets om de term ‘hij’ te gebruiken voor beide genders.

Kennis van de sector
C3 heeft ervoor gekozen zich op één sector te richten, de gezondheidszorg. 
Wij vonden en vinden dat je alleen goed advies kunt geven aan een orga-
nisatie als je de sector van die organisatie goed kent. Zeker in 1988 was 
dat een expliciete keuze. Er waren toen nauwelijks bureaus specifiek voor 
de zorg en de grote bureaus deden de zorg ‘erbij’. Dat was mede reden om 
C3 op te richten. Wij vinden nog steeds dat je voor goed advies en voor 
het ondersteunen van veranderprocessen de sector waarin je werkt, goed 
moet kennen. Wel hebben we ons werkgebied inmiddels uitgebreid tot het 
welzijn en het sociale domein.

Er zijn ook andere keuzen mogelijk. Dat zien we bij de grote advies-
bureaus, die om de paar jaar switchen van een indeling in producten (vast-
goed, logistiek, HRM) naar een indeling in sectoren en weer terug. Dat is 
begrijpelijk want bij een indeling in sectoren komen de diepgaande speci-
alismen in de knel en bij een indeling in producten raak je de voeling met 
de sector kwijt (en de adviseurs, die zich met die sector verbonden voelen).
Ook bij opdrachtgevers zien we een slingerbeweging. Soms is er grote 
behoefte aan kennis van de (sub)sector bij de adviseur. Op andere 
momenten geeft men er de voorkeur aan iemand van buiten de sector 
aan te trekken, juist om nieuwe impulsen te krijgen. Daarnaast heb je 
als opdrachtgever voor specifieke opdrachten soms specialisten nodig, die 
alles weten van bij voorbeeld ICT ongeacht de sector waarin die wordt 
toegepast.

Of kennis van de sector van belang is, speelt dus tenminste bij drie 
keuzen: 
– Het is een afweging voor de opdrachtgever, die zich afvraagt of 

voor deze specifieke opdracht kennis van de gezondheidszorg 
nodig is. 

– Een adviseur staat voor de keuze of hij specialist in een deel
gebied is/wil zijn dan wel generalist in één sector. Adviseurs, die 
alles van alle vraagstukken in alle sectoren weten, bestaan niet.

– Tenslotte is de afweging voor een bureau of het zich richt op één 
sector, zich inricht naar sectoren of naar specialisaties.
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moeten blijven nadenken over theorieontwikkeling en ze moeten – van-
uit de advieservaring – zelf helder op kunnen schrijven wat ze bedoelen. 
Daarom heten wij C3 adviseurs en managers en  beoefenen we beide tak-
ken van sport. Dat heeft ook als grote voordeel dat ons review systeem  
– waarover later meer – dat uit de adviespraktijk komt, ook gebruikt wordt 
voor interim-opdrachten.

Inmiddels is het speelveld wel veranderd en wordt steeds vaker van een 
adviseur verwacht dat hij verantwoordelijkheid neemt, die verder strekt 
dan een goed advies. Een voor de hand liggende vorm is dat de opdracht-
gever je vraagt om het advies dat je hebt uitgebracht nu ook maar in te 
voeren. Dan ben je blij dat je over de uitvoerbaarheid hebt nagedacht (en 
vraag je je af of je niet aan koppelverkoop hebt gedaan door het advies zo 
te schrijven dat jij alleen het kunt uitvoeren. Zo’n koppelverkoop is niet 
netjes). 
Bij veranderprocessen begeleid je vaak interne groepen. Dan heb je proces-
verantwoordelijkheid maar soms ook inhoudelijke verantwoordelijkheid. 
Steeds vaker wordt de adviseur ook als projectmanager ingezet. 

In de huidige tijd wordt geëxperimenteerd met ‘no cure, no pay’, waarbij 
de adviseur verantwoordelijkheid neemt voor het eindresultaat. Ook komt 
het nu voor dat de adviseur zelf geld investeert. Ik ben geen voorstander 
van dit soort constructies, maar ze laten wel zien dat de opvattingen over 
het adviesvak veranderen.

Het is dus niet meer de vraag of je als consultant verantwoordelijkheid 
moet nemen voor meer dan de inhoud van je advies, maar welke ver-
antwoordelijkheid dat wel of niet kan zijn. De grens tussen adviseren 
en managementverantwoordelijkheid nemen is niet meer zo scherp. De 
logica om advies en (interim)management in één bureau te combineren is 
dus alleen maar groter geworden.

formele opleidingen, terwijl anderen zich meer in de praktijk ontwikkelen 
of juist door wetenschappelijk onderzoek te doen.

Binnen de organisatiewereld woedt de discussie of adviseren en interim-
management professies zijn of vakken. Bij C3 neigen we naar die laat-
ste opvatting, waarbij de ambachtelijke component – leren door doen en 
door op je handelen te reflecteren – van groot belang is.

Verantwoordelijkheid nemen: advies en interim-management
Wij kozen er bij de oprichting van C3 voor om advies en interim-manage-
ment vanuit één bureau aan te bieden en dat doen we nog steeds. Daar 
wordt verschillend over gedacht. Er zijn ook mensen die vinden dat je het 
niet kunt combineren. 
Onze insteek was in de eerste plaats pragmatisch. Bij C3 werken mensen, 
die zowel het een als het ander kunnen en de oprichters vonden beide 
 takken van sport leuk. Maar er zijn ook meer principiële redenen om advies 
en interim-management binnen het bureau en soms ook binnen één per-
soon te verenigen (maar nooit binnen één opdracht). Pure adviseurs heb-
ben soms de neiging mooie rapporten te schrijven zonder zich te veel druk 
te maken over de uitvoerbaarheid. Als ze ook interim-manager zijn of die 
als collega hebben, wordt vanzelf naar praktische haalbaarheid en manage-
rial realiseerbaarheid gekeken. Omgekeerd kunnen interim-managers zich 
in een adviesomgeving niet permitteren om op hun routine te draaien. Ze 

Voor de adviseur of interimmanager is een belangrijke keuze hoe hij 
het vak leert en bijhoudt. Dat nieuwe vak moet minstens zo serieus 
 genomen worden als het vak, waarin je oorspronkelijk bent opgeleid.

De opdrachtgever zal zich steeds de vraag moeten stellen hoe 
belangrijk hij de vakbekwaamheid van de adviseur vindt voor de 
opdracht en hoe hij erachter komt of de adviseur vakbekwaam is en 
zich professioneel ontwikkelt.
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het begin dat reflectie een vanzelfsprekend deel van onze cultuur moest 
zijn en in de genen van het bureau en van de individuele C3’er moet zit-
ten. Dat is nog steeds zo.

Hoe doen we dat dan? In de eerste plaats door mensen aan ons te bin-
den, die voortdurend willen leren en bereid zijn met anderen kennis en 
ervaring te delen. Maar vooral mensen, die in staat zijn zich kwetsbaar 
op te stellen en kritiek gebruiken om het beter te gaan doen. We komen 
iedere week bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen, casuïstiek te 
bespreken en met professionele ontwikkeling bezig te zijn. 

In opdrachten is review een belangrijk instrument. Bij (bijna) iedere 
opdracht kiest de uitvoerend consultant zelf een collega als reviewer. De 
reviewer denkt in de offerte-fase mee over de aanpak van de opdracht en 
de te gebruiken methodiek. Tijdens de uitvoering van de opdracht over-
leggen consultant en reviewer regelmatig over het verloop van de opdracht 
en de vraagstukken, waar de uitvoerend consultant voor komt te staan. 
De eigen attitude en de relatie naar de opdrachtgever zijn naast de inhoud 
belangrijke elementen van reflectie. Zit de consultant niet vast in zijn 
eigen vooroordelen, slaat hij niet een verkeerde of te nauwe weg in, gaat 
hij niet te veel of juist te weinig mee in de cultuur van de organisatie, zit-
ten er geen blokkades in zijn relatie met de opdrachtgever, kan hij wel 
waarmaken wat hij belooft? Dit zijn de soort vragen, die de reviewer aan 
de consultant kan stellen. En – nog belangrijker – mag en moet stellen. 
Mogen, omdat de consultant zelf behoefte heeft aan en open staat voor 
deze kritische reflectie. Moeten, omdat wij het essentieel vinden dat C3 
de opdracht draagt en voor goede kwaliteit zorgt en dat die kwaliteit  niet 
alleen afhankelijk is van de kwaliteit van de individuele consultant.

De kwaliteit van de individuele adviseur of interim-manager wordt ook 
beter door review en reflectie. Dat merken mensen, die eerst zelfstandig 
waren en zich bij C3 aansloten, het sterkst. Een van hen zei ooit ‘Sinds ik 
bij jullie ben, krijg ik allemaal vragen waar ik eerder nooit over nadacht. 

Reflectie als kernkwaliteit
Voortdurende reflectie op je vak, op je ontwikkeling en vooral op de 
 kwaliteit van je werk in opdrachten vinden wij bij C3 een van de kern-
kwaliteiten van een adviseur en van een interim-manager. Vanaf de start 
van ons kantoor hebben we daar veel aandacht aan gegeven. We hebben 
een uitgebreid kwaliteitshandboek en zijn jarenlang gecertificeerd geweest, 
maar dat is eigenlijk het minst interessante. Veel belangrijker is dat je als 
consultant en als groep die voortdurende reflectie belangrijk vindt en het 
aandurft om je steeds te laten bevragen op wat je doet, waarom je het doet 
en hoe je het doet. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Er zijn 
in de loop der tijd mensen bij C3 weggegaan omdat ze bemoeienis van 
anderen met hun werk lastig of zelfs impertinent vonden; zij wisten zelf 
wel wat goed was. Ook als opdrachtgever heb ik meermalen gezien dat 
de adviseur helemaal in zijn eentje zijn gang ging zonder enige steun of 
reflectie van het bureau waar hij werkte, ook al was er in de offerte een lijst 
opgenomen van allerlei partners die mee zouden werken of als schaduw-
adviseur zouden optreden. Ik heb ze nooit gezien, behalve aan het eind als 
ik als opdrachtgever niet wilde betalen voor niet geleverd werk.

Dat een adviseur voortdurend bezig is met reflectie, is dus zeker geen 
 vanzelfsprekendheid. Voor interim-managers is het nog minder vanzelf-
sprekend. Daar zie je soms mensen, die keer op keer hetzelfde trucje uit-
halen, zonder zich af te vragen of het werkt of beter kan. Op basis van 
onze ervaringen en wat we om ons heen zagen, vonden we bij C3 vanaf 

Voor de opdrachtgever is in toenemende mate de vraag of hij 
uitsluitend een advies wil of dat hij van de externe consultant ook het 
nemen van verantwoordelijkheid verwacht en zo ja, welke dan. 

Voor de consultant is de vraag welke verantwoordelijkheid hij kan 
en wil dragen zonder dat zijn professie en zijn onafhankelijkheid in 
gevaar komen.
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You never walk alone
Het ‘wij’ gevoel, dat ik in de vorige paragraaf noemde, is een belangrijke 
werkzame stof binnen de C3 groep. Maar het is ook een belangrijk principe 
bij C3. Zelf vind ik ten principale dat je advieswerk niet alleen en zonder 
hechte groep om je heen kunt uitvoeren. De goeden niet te na gesproken 
vind ik dat je als eenpitter en lone wolf geen professionele advieskwaliteit 
kunt leveren. Ook als interim-manager moet je een groep om je heen heb-
ben, waarbinnen je kritisch bevraagd wordt en reflectie krijgt. 

Onze opvatting is dat kwalitatief hoogwaardig en professioneel advieswerk 
en interim-management alleen geleverd kunnen worden als de consultant 
onderdeel is van een professionele omgeving, waarin reflectie en professi-
onalisering deel uitmaken van het groepsgebeuren. In de loop der jaren is 
dat voor veel collegae binnen C3 ook de aanleiding geweest om zich aan 
te sluiten. Zij merkten dat het moeilijk is om in je eentje de kwaliteit hoog 
te houden en je verder te ontwikkelen. Zij merkten ook dat het op den 
duur niet leuk is om in je eentje te werken en dat je het risico loopt steeds 
dezelfde trucjes toe te passen.

Werken in zo’n groep is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan en wij 
hebben daar bij C3 ook hoogtepunten en dieptepunten in meegemaakt. 
Heel belangrijk is dat iedereen zich veilig voelt binnen de groep. Als je 
om reflectie op je handelen vraagt – in een tweegesprek met je reviewer of 
in de groep –, dan moet je op tafel kunnen leggen wat je dwars zit. Dat 
vraagt de bereidheid van ieder in de groep om met elkaar te delen, open te 
zijn en elkaar positief kritisch te benaderen. Een macho omgeving, waarin 
iedereen pocht over zijn successen en niet bereid is zich kwetsbaar op te 
stellen en van zijn fouten te leren, dat werkt niet in zo’n hechte professio-
nele groep. De samenstelling van de groep heeft daar zeker invloed op. We 
zijn nu met evenveel vrouwen als mannen en dat merk je in de manier van 
met elkaar omgaan.

Eerst vond ik dat vervelend, maar nu merk ik dat ik er beter door ga func-
tioneren en dat ik het leuk vind’. Vanaf dat moment sprak zij ook niet 
meer over ‘jullie’, maar over ‘wij’.

Adviseren moet je leren en blijven ontwikkelen. Dat kan alleen door 
voortdurende reflectie op je denken en handelen door jezelf en door ande-
ren. En door bijleren en bijsturen op basis van die reflectie. Daar heb je 
jaren voor nodig en kun je niet nog even gaan doen tegen het einde van 
je carrière.
Ik ben dan ook zeer kritisch op managers en bestuurders, die met hun 
vaste baan (moeten) stoppen en daarna een kaartje met ‘adviseur en 
interim-manager’ laten drukken en vanuit hun garage in hun eentje een 
adviespraktijk beginnen. Hoe hebben die mensen dit nieuwe vak geleerd? 
Hoe professionaliseren ze zich in dat nieuwe vak? Hoe leren ze bij? Als 
bestuurder waren ze niet gewend tegengesproken te worden. Kunnen ze 
dat als adviseur dan wel velen? En hoe hebben ze dat tegenspreken, die 
reflectie georganiseerd? Is feedback van je opdrachtgevers genoeg? Helpt 
een los vast netwerkje van andere zzp’ers? Kun je het binnen de Orde voor 
organisatiekundigen en -adviseurs, de Ooa, vinden?

Voor de adviseur of interimmanager is het geen keuze of hij 
reflecteert op zijn vak en handelen. Als je dat niet doet, ben je in  
mijn ogen een beunhaas en moet je snel iets anders gaan doen. 

Voor de opdrachtgever is het een zeer relevante vraag of hij een 
consultant tegenover zich heeft met voldoende reflectief vermogen 
en hoe die consultant zijn tegenspraak en collegiale reflectie heeft 
geregeld. Als opdrachtgever moet je daar wel expliciet naar vragen, 
anders blijft het vaag. En je moet je te voren afvragen hoe belangrijk 
je die georganiseerde reflectie voor de opdracht vindt. Helaas gebeurt 
dat in mijn ogen nog te weinig.
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Bij C3 hebben we altijd gekozen voor een kleine hechte groep. Daar zijn 
allerlei overwegingen voor, waarvan de kortste samenvatting is, dat de 
groep consultants aan één tafel moet passen. Dat nemen we ook letterlijk 
met een grote eikenhouten tafel midden in ons kantoor, waar 12 mensen 
aan kunnen. Die 12 is ook onze gewenste groepsgrootte.

Een groep van die omvang heeft als voordeel dat je elkaar kent en weet wat 
iedereen kan. We kunnen een goed gesprek voeren over het vak en over 
opdrachten, maar ook over wat ons persoonlijk bezig houdt. Tegelijkertijd 
is de groep groot genoeg om over heel verschillende persoonlijkheden, 
expertise en achtergronden te beschikken. Dat maakt werken in zo’n 
groep leuk en veelzijdig en je leert voortdurend iets van de anderen. Het 
heeft echter ook grote voordelen voor de opdrachten. We kunnen heel ver-
schillende opdrachten aan, door de variëteit van onze consultants en de 
combinaties, die we daarin kunnen maken.

Zo’n groep kan alleen functioneren als het een samenwerking van gelijk-
waardige personen is. Daarom hebben we alleen senioren met veel erva-
ring aan tafel. Bovendien is iedereen zelf ondernemer, die in de coöperatie 
C3 samenwerkt met andere ondernemers. Het betekent ook dat we alle-
maal gelijk zijn in zeggenschap over het bedrijf en de strategische keuzen. 
De directeur wordt ook door haar collegae benoemd.

Dat samenwerkingsverband van ondernemers geeft toch een andere kijk 
op het vak en op de aanpak van opdrachten dan met mensen in loon-
dienst. Je zorgt ook zelf voor het binnenkomen van opdrachten, al 
wegen we wel met elkaar af wie de opdracht het beste kan doen (wat niet 
altijd de aanbrenger hoeft te zijn). We beschouwen onze opdrachten als 
C3-opdrachten en voeren die steeds vaker ook gezamenlijk uit. 

Wij hebben vanaf het begin gekozen voor deze vorm, een klein bureau 
met een hecht team van ervaren adviseurs en managers gericht op één 
grote sector. Voor ons heeft dat goed gewerkt en onze opdrachtgevers zijn 

Een ander groot voordeel van zo’n groep is dat je over heel verschillende 
persoonlijkheden en heel verschillende kennis en expertise beschikt. Dat 
helpt bij review en professionele ontwikkeling, maar het is ook zeer nuttig 
in opdrachten. Wij zijn allemaal generalisten met verdieping in bepaalde 
aspecten van het vak en verschillende professionele achtergronden. 
Daarvan wordt in opdrachten dankbaar gebruik gemaakt. Soms doordat 
een collega met andere expertise meewerkt in de opdracht of de opdracht-
gever een deeladvies geeft. Maar veel vaker door onderlinge feedback. Je 
belt even met een collega met een juridische achtergrond of met veel finan-
ciële expertise en die geeft je net die informatie, waar je mee verder kunt.

De groep moet aan één tafel passen
Samenwerkingsvormen van consultants variëren van virtuele netwerken 
tot internationale consultancy firms met vaste standaarden, de laatste al 
dan niet als onderdeel van een van de Big Four accountancy firma’s. Het 
zou te ver voeren al die vormen met hun voor- en nadelen te beschrijven. 

Goed en professioneel adviseren of ad interim leiding geven kan wat 
mij betreft principieel alleen als de consultant is verbonden met 
een groep, waar hij steun krijgt en feedback en waar hij gebruik kan 
maken van kennis en expertise van anderen. Een consultant heeft 
dus geen keuze om solo te werken of vanuit een groep. De keuze is 
hoe je die groep om je heen organiseert.

Opdrachtgevers hebben wel een keuze. Zij kunnen kiezen voor 
iemand uit een bureau, waarin aan de professionele condities is 
voldaan of voor een enkele persoon. Vanuit kostenoverwegingen 
worden door opdrachtgevers nogal eens eenpitters gekozen, terwijl 
de aard van het vraagstuk om een teambenadering vraagt. Het zou 
verstandig zijn als opdrachtgevers er zich meer van vergewissen 
wat de professionele omgeving van een consultant is en hoe hij dat 
georganiseerd heeft.
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Mensen, die een of meer keren op vrijdag aansluiten, gebruiken bijna alle-
maal de term ‘een warm bad’. Je voelt je bij ons welkom en volwaardig 
deel van de groep, ook al is dat eenmalig. Voor sommigen is die vrijdag 
van C3 en het verkeren in ons team ook een soort healing environment. 
Sommige mensen maken de overstap naar het adviesvak als ze ergens 
anders zijn vastgelopen. Ze kunnen dan bij ons ontdekken of dat vak wat 
voor hen is en herstellen van de beschadigingen, die ze hebben opgelopen 
bij een onaangenaam vertrek elders. Zo hebben we weleens een medisch 
specialist aan tafel gehad, die dacht genoeg te hebben van zijn oorspronke-
lijke vak en al een studie voor adviseur had opgepakt. Bij ons ontdekte hij 
dat hij nog steeds hield van zijn medische vak, maar dat de omstandighe-
den verkeerd waren geweest. Hij leerde die omstandigheden te beïnvloe-
den en werkt nu al weer jaren als medisch specialist, maar dan met kennis 
en ervaring in organisatieprocessen. Zo hebben we meer mensen een tijdje 
aan tafel gehad, die door ons geholpen zijn om hun weg weer te vinden, al 
was die weg niet met C3.

Het gaat natuurlijk niet alleen om die relationele kant, al is die wel een 
noodzakelijke voorwaarde. Er wordt hard gewerkt op de vrijdagoch-
tend. We werken aan methodieken en professionele kennis, we oefenen 
werkwijzen. We evalueren afgeronde opdrachten en bespreken lopende 
opdrachten, die de adviseur graag wil delen of waar hij hulp nodig heeft. 
We bespreken de marktbenadering en acquisitie. We hebben het over ont-
wikkelingen in de zorg. En we nodigen graag interessante gasten uit om 
uit de dialoog met hen meerwaarde voor de gast en voor onszelf te halen.

We zijn tevreden over die vrijdagochtend en zouden hem niet willen mis-
sen. Dat geldt ook in letterlijke zin; als je een paar keer niet kunt komen 
omdat bij voorbeeld je opdrachten je opslokken, dan mis je de vrijdag. 
Dan heb je het gevoel om ‘droog’ te komen te staan. Je mist de collegae 
en de inhoud. Je kunt je zorgen en successen niet delen en je raakt een 
beetje geïsoleerd. Iemand die een paar keer niet komt, mist de vrijdag 
maar wordt ook door de collegae gemist. 

er nog steeds blij mee. We krijgen als bureau in deze vorm ook andere 
opdrachten, dan de grote fullservice bureaus en de eenpitters. Wij worden 
gevraagd voor complexe problemen en veranderprocessen, waarvoor erva-
ren generalisten met kennis van de zorg en een breed spectrum van achter-
gronden gewenst zijn. 

De magie van de vrijdagochtend
Wij komen iedere vrijdagochtend bij elkaar om met elkaar uit te wisselen 
en te ontwikkelen. Tussen half tien en de gezamenlijke lunch kun je dan 
heel veel doen. Vroeger hadden we een ander tijdstip, maar die wekelijkse 
ontmoeting is er altijd geweest.
Dat we die ontmoeting hebben wordt verschillend gewaardeerd. Op dracht-
gevers kijken er met bewondering naar en vragen of ze af ten toe mogen 
aansluiten. Veel relaties zien dat de vrijdagochtend een goede  bijdrage 
levert aan ons functioneren als individu en als groep. Daarentegen kijken 
adviseurs (en vooral hun managing partners), die bij grote ‘money driven’ 
bureaus werken, er met afschuw naar. Met 10 mensen een hele ochtend 
bij elkaar zitten betekent inkomstenderving van maar liefst 40 declareer-
bare uren per week en dat kan niet in een prestatiegerichte omgeving. Bij 
ons kan dat wel, omdat geld voor ons niet de belangrijkste drijfveer is, 
maar plezier hebben in je vak, goed werk leveren en je blijven ontwikke-
len. Daarvoor is die wekelijkse ontmoeting van wezenlijk belang. 

Er zijn veel vormen, waarin consultants zich kunnen organiseren. C3 
past de kleine gelijkwaardige groep van senioren. Er zijn veel andere 
wegen naar Rome, die voor andere consultants de beste zijn.

Voor opdrachtgevers is het van belang te weten hoe de adviseur of 
interimmanager is georganiseerd en welke voordelen en nadelen 
de opdrachtgever bij die organisatievorm heeft. Ook hier is niet één 
organisatievorm de juiste.
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Slotbeschouwing
In deze bijdrage heb ik mijn licht laten schijnen op een aantal principes, 
die bij het organiseren van professioneel advies en interim-management 
van belang zijn. Ik heb een aantal keuzen van C3 beschreven en in een 
breder perspectief geplaatst. Het is mijn visie op het organiseren van een 
bureau.	Gelukkig	 kan	 ik	 vaststellen	 dat	 die	 visie	 werkzaam	 is	 en	mede	
geleid heeft tot wat C3 nu is. En hopelijk eraan bijdraagt dat C3 nog jaren 
succesvol blijft. 

Die vrijdagochtend heeft dus voor onszelf en voor de mensen die ons ken-
nen een zekere magie. Het is iets waar je bij wilt horen, waar je deel van 
uit wilt maken. Waar je nieuwsgierig naar bent als je er geen deel (meer) 
vanuit maakt. Ex collega’s, die nu bestuurder zijn, zeggen ook steeds dat 
ze de vrijdag en het contact met de C3 collegae missen. Het lukt niet om 
daar in hun eigen organisatie of omgeving een equivalent voor te vinden.

Wat is nu die magie? Wat is de werkzame stof? Het kenmerk van magie 
is dat je juist niet kunt benoemen waarom iets werkt. Als je van magie de 
werkzame stof kent, is het geen magie meer, maar wetenschap geworden. 
Ik kan dus niet onomstotelijk zeggen wat de werkzame stof is in onze 
magische vrijdagochtend. Misschien wil ik dat ook niet, laat het recept 
maar geheim blijven.

Een aantal ingrediënten kan ik wel prijs geven. Hoe gek het ook mag 
klinken, een strakke programmering is noodzaak. Iemand moet zorgen 
dat er iedere week iets interessants op de rol staat en dat de verschillende 
doelen en onderwerpen elkaar aangenaam afwisselen. Dat doet de direc-
teur samen met een collega. Als die programmering verslapt, verdwijnt de 
magie.
Een tweede ingrediënt is zeker de vanzelfsprekendheid dat iedereen er (zo 
veel mogelijk) is op vrijdag. Je kunt niet aan C3 meedoen als je niet aan de 
vrijdag meedoet. Dat heeft het grote voordeel dat je elkaar wekelijks ont-
moet en elkaar daardoor leert kennen. Door de week is het daardoor veel 
gemakkelijker om elkaar per telefoon of mail op te zoeken en even iets te 
vragen of af te stemmen. Teambinding is een belangrijke werkzame stof 
van de vrijdag.
Het derde ingrediënt is zeker dat je bijna altijd rijker naar huis gaat, dan 
je kwam. Je leert wat op de vrijdag, soms door te luisteren, soms door te 
doen, soms door te discussiëren. Maar het meeste leer je door te ‘doceren’. 
Als jij een verhaal aan je collegae wilt vertellen, dan leer je al veel, doordat 
je in de voorbereiding je onderwerp moet ordenen. Maar je leert nog meer 
door de feedback en de onverwachte invalshoeken, die je collegae geven. Je 
kijk op je ‘eigen’ onderwerp verandert daardoor zeker.

Wij vinden onze vrijdagontmoeting van essentieel belang voor C3, 
voor ons als individuen en voor onze opdrachtgevers. Veel van onze 
opdrachtgevers ervaren in de uitvoering van de opdracht voordeel 
van dit platform voor het handelen van de consultant. Een enkeling 
is bang dat de vertrouwelijkheid lastig is, maar die kunnen we altijd 
borgen.

Voor veel groepen adviseurs zal zo’n vaste wekelijkse bijeenkomst 
een last zijn, vanwege de belasting en de kosten of omdat ze 
helemaal niet op zo veel openheid zitten te wachten. Voor ons is het 
een belangrijke principiële en praktische invulling van ons werken  
als groep. 
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Elsbeth Reitsma is de nieuwe directeur van C3:
‘Ik wil waken over wie we zijn’
Annelies Roon

Op maandag 1 juni ontvingen de C3-collega’s een mail van Hans Hoek: 
‘Vanaf 00.00 uur ben ik geen directeur meer’, schreef hij. Je zou bijna 
denken dat hij reikhalzend naar dat moment had uitgekeken. Maar dat is 
niet het geval, verzekert hij later die week, wanneer hij samen met kers-
verse directeur Elsbeth Reitsma de directiewisseling nog eens bespreekt 
en markeert. ‘Afgelopen zomer realiseerde ik me: het is wel goed zo, ik 
moest die directeursrol maar eens loslaten.’ 

Zevenentwintig jaar was Hans (mede)directeur van C3. Eerst samen met 
zijn	medeoprichters	Karel	Musch	en	Gerard	van	Vliet	en	sinds	de	millen-
niumwisseling, toen de andere twee van ‘de drie jongens’, inmiddels huns 
weegs waren gegaan, alleen. Voorlopig is Hans nog niet van plan om op 
te stappen bij C3, ondanks zijn 66 lentes. “Aanvankelijk dacht ik steeds: 
als ik geen directeur meer ben, moet ik helemáál weg uit het bedrijf. Maar 
toen realiseerde ik me dat dat niet noodzakelijkerwijs met elkaar verbon-
den is. Als er maar een goede opvolging komt. Kort nadat dat kwartje viel, 
las ik een artikel in de krant over oudere mannen, die (te) lang aan hun 
functie vasthouden, waardoor er geen ruimte komt voor de nieuwe gene-
ratie. Dat gaf me de impuls om  stappen te gaan zetten, voordat er hier 
ook stemmen zouden opgaan dat die oude man te lang blijft zitten.’ 

‘Vanuit het team zijn er nooit geluiden gekomen in die richting, hoor’, 
sust Elsbeth lachend. ‘Eigenlijk dachten we nooit na over een wijziging 
van de invulling van de directeursrol. Uit gewoonte, uit routine mis-
schien, maar vooral ook omdat alles gewoon goed ging. Het moet je ook 
echt gegeven zijn om leiding te kunnen geven aan een tafel vol eigenwijze 
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Professionele tijgerin
Wat maakt haar dan tot de gedroomde C3-directeur? ‘Elsbeth is een tij-
gerin als het gaat over professionaliteit en je vak goed doen’, zegt Hans 
zonder aarzelen. ‘Ze kan zaken heel charmant brengen, op zo’n manier dat 
er geen discussie over ontstaat. En ze heeft een zelfde soort 
ordelijkheid als ik. Hoewel ze wel een heel andere stijl heeft 
van mensen enthousiasmeren en meenemen. Ik ben daar stu-
render in.’ Ook de gezamenlijke aanpak van Elsbeth en Hans 
van de overstap van een BV-structuur naar een coöperatievorm heeft een 
stevige basis gelegd, denken beiden. ‘Ik heb op zich niks met statuten en 
reglementen’, zegt Elsbeth, ‘Maar toen Hans en ik ons daar zo gezamenlijk 
over bogen, realiseerde ik me dat die feitelijk een stolling zijn van de nor-
men en waarden die gelden binnen je bedrijf. Wat maakt C3 tot C3? Wat 
vinden we belangrijk? Wie willen we zijn? Hoe willen we werken? Hele 
essentiële vragen…’ ‘En we bleken het heel erg met elkaar eens te zijn over 
de antwoorden’, vult Hans aan. ‘Dat is natuurlijk een plezierige bijkom-
stigheid voor de continuïteit van de organisatie.’

Delen en spreiden
Elsbeth ziet het directeurschap als een grote verantwoordelijkheid: ‘De 
mensen die hier werken, moeten aan hun trekken komen; de koers moet 
vastgehouden worden. Dat moet geen gedoe geven. We werken bewust 
met een relatief klein team, van tussen de zeven en veertien medewerkers, 
zodat je samen steeds kunt blijven bepalen hoe je met elkaar feitelijk een 
bureau kunt vormen. Als directeur moet je verantwoordelijkheden delen 
en spreiden. Dat geldt om te beginnen op het vlak van werkverdeling: 
welke collega past het beste bij een bepaalde opdracht? Maar ook op het 
vlak van kennis en ontwikkeling: wat is belangrijk in de zorg en hoe gaan 
we daarmee om? Tijdens ons wekelijks overleg vertellen we elkaar over 
onze ervaringen. Daar komen soms lastige issues uit. Hoe pak je die din-
gen aan? En een derde aspect van delen en spreiden is het draaiende hou-
den van het bureau zelf: het secretariaat, de administratie, de financiën, 
enzovoort.	Dat	moet	goed	geregeld	 zijn.’	 ‘Gelukkig	 zijn	we	vijftien	 jaar	

professionals. Hans kan dat. Hij heeft senioriteit en charisma.’ De bal 
kwam mede aan het rollen door de verandering van rechtsvorm van C3, 
twee jaar geleden. Hans: ‘We zijn toen een coöperatie geworden. Daarin 
geldt een benoemingstermijn van twee jaar. Daar hadden we eerder nooit 
zo bij stilgestaan, maar nu ging ik daar bewust naar kijken: ben ik nog de 
aangewezen persoon voor deze functie voor de komende twee jaar? En wil 
ik het zelf nog wel? Die laatste vraag gaf de doorslag: ik ben lang genoeg 
directeur geweest; het wordt tijd voor andere dingen.’

Geen discussie
In oktober 2014 bracht Hans een klein bommetje tot ontploffing tijdens 
het wekelijkse vrijdagochtendoverleg: ‘Ik wil niet herbenoemd worden 
als directeur’, zei hij. ‘Ik formuleerde het met opzet zo, dat er geen dis-
cussie over zou komen’, zegt Hans achteraf. Elsbeth, in die periode veel 
afwezig in verband met de afronding van haar promotieonderzoek, ont-
ving de mededeling per mail. Ze antwoordde met een plaagstoot: ‘Ik ben 
benieuwd of je het kan loslaten.’ Er ging nog niks gisten of borrelen, zegt 
ze. ‘Sommige mensen buiten het bedrijf hadden al eens geopperd dat 
dat wel wat voor mij zou zijn, een directeursfunctie, maar ik had op dat 
moment andere prioriteiten.’ 

Er werd een paar maal intern overlegd over Hans’ 
opvolging. Informeel, aan de vrijdagochtendtafel 
in Leusden. Er werden driftig profielen opgesteld 
(organisatieadviseurs blijven organisatieadviseurs), 
maar daar bleef het zo’n beetje bij. ‘In januari begon-

nen collega’s mij bilateraal aan de tand te voelen: wie zou jij een geschikte 
opvolger vinden? Eén collega vroeg rechtstreeks of ik het zou willen doen. 
Dat heb ik toen in het midden gelaten.’ Hans: ‘Collega’s begonnen mij te 
vragen: ‘Denk jij dat Elsbeth jou kan opvolgen? Ik heb me daar toen neu-
traal in opgesteld: als leiderschap je gegeven moet worden, moet je niet 
gaan verordonneren wie je opvolger moet zijn, vind ik. Ik wilde daar niet 
in sturen, maar hoopte stiekem wel dat Elsbeth het zou worden.’

Hans: ‘Als leiderschap je 

gegeven moet worden, moet je 

niet gaan verordonneren wie 

je opvolger moet zijn’

Elsbeth: ‘Ik heb op zich 

niks met statuten en 

reglementen’
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gestart als een holding, waar de B.V. C3 als ‘eerste’ organisatie onder hing. 
Die plannen hebben we laten varen, en sinds twee jaar ook de holding als 
organisatievorm. Dat we nu een coöperatie zijn, past veel beter bij wie we 
zijn en hoe we werken. Het vergroot het gevoel van gezamenlijkheid.’ 

Vanaf 1 juni 2015 is Elsbeth Reitsma zowel bestuurder van de coöperatie 
als directeur van de B.V. C3. Waarvan akte. 

gecertificeerd geweest’, merkt Hans droogjes op. ‘Dus op dat vlak hoeven 
we het wiel niet meer uit te vinden.’ ‘Eens’, reageert Elsbeth. ‘Maar ik vind 
het belangrijk om de mores daarin wel blijvend te bewaken: waarom doen 
we de dingen zoals we ze doen? Zoals jij vanmorgen nog het belang onder-
streepte van het tegenlezen van offertes.’

Hoeder van keuzes
Al met al ziet Elsbeth zichzelf als een, ze aarzelt om het hardop uit te 
spreken, als een hoeder. ‘Dat klinkt zo, eeh, bijbels’, vindt ze. ‘Nee hoor’, 
werpt Hans tegen. ‘Er is niks mis met die term. Jij bent een hoeder met 
de armen om je kudde; niet met een opgeheven vingertje.’ ‘Ik wil vooral 
een hoeder zijn van de organisatie zoals we willen dat die is. Door scherp 
te blijven op hoe je dingen doet bij je klanten (snel en binnen het bud-
get) en wélke dingen je doet: adresseren we zaken die van belang zijn? Het 
bureau als geheel moet wat mij betreft een bijdrage leveren aan drie essen-
tiële zaken: het uitvoeren en bijhouden van relevant (wetenschappelijk) 
onderzoek, het in de praktijk brengen van het vak, en educatie. En ik wil, 
misschien wel net zo belangrijk, een hoeder zijn van wat we níet doen: er 
komt elke week wel weer een leuk idee op tafel. Die kun je onmogelijk 
allemaal uitvoeren en dat moet je ook niet willen. Ik wil de organisatie 
behoeden voor keuzes die niet bij ons passen.’

Want wat past dan wel of niet bij C3? Waartoe is C3 op aarde? De kern 
van C3, denkt Hans, lag al vast bij de oprichting. En die is fier overeind 

gebleven. Wat dus feitelijk wil zeggen dat het wérkt: een 
combinatie van adviseur- en ondernemerschap, het wer-
ken met een overzichtelijke groep en, last but not least: 
méér bieden aan de klant dan het aloude uurtje-factuur-

tje. C3 is betrouwbaar, degelijk en weliswaar aan de prijs, maar dan weet 
je ook wel wat je krijgt. ‘Andere ideeën over onze identiteit die we bij de 
oprichting hadden, zijn inmiddels gesneuveld’, glimlacht Hans. ‘Zo waren 
we er van overtuigd dat we internationaal zouden gaan en dat we nog aller-
lei andere organisaties in het leven zouden roepen. Daarom zijn we ook 

Méér bieden aan de 

klant dan het aloude 

uurtje-factuurtje...
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Bart Wijnbergen

Het fascineert mij en geeft voor mij een gerichtheid die bijdraagt aan mijn 
effectiviteit en meerwaarde in mijn opdrachten.

Zelf doen
Als interim-manager is het altijd goed je te realiseren dat je er op uitnodiging 
bent, en tijdelijk. Soms helpen vreemde ogen, een dwingende hand en de 
helicopterview. Maar altijd zal de organisatie, het team of de professional het 
straks zelf moeten kunnen doen. Je bent geslaagd in je opdracht als interim-
manager en coach als je dat hebt bereikt. En ook als interim-manager is niks 
menselijks mij vreemd en popel je soms om direct iets te vinden of advies 
te geven. Soms moet je op je handen zitten.  Dan is het fijn te weten dat je 
collegae van C3 met je meekijken, je feedback geven en ondersteunen. Een 
belangrijk en krachtig kenmerk van C3 adviseurs en managers.

Het begint bij goed luisteren en 
waarnemen

Al meer dan dertig jaar zit ik in de zorg. Ik ben daar eigenlijk bij toeval in 
beland. Als jonge jongen was het mijn droom om de bosbouw in te gaan. Maar 
het lot besliste anders. Vanuit een vakantiebaantje in een ziekenhuis vond ik 
mijn passie in de zorg. Die passie bestond eruit om vanuit een  leidinggevende 
functie te bewerkstelligen dat de organisatie en  professionals zo ondersteund 
worden dat zij de gewenste zorg kunnen leveren. Hier ontstond voor mij ook 
mijn interesse voor leiderschap. Maar daarover straks meer. Van die dertig jaar 
zit ik nu bijna tien jaar in het interim- en adviesvak. De passie staat nog steeds 
bovenaan. 

Luisteren en waarnemen
In zowel mijn leidinggevende functies binnen de zorg als nu, in mijn rol van 
interim-manager, adviseur en coach heb ik vele strategieën, veranderingen en 
implementaties mogen ontwikkelen en leiden. Een belangrijk onderdeel wat 
ik daarin ervaren en geleerd heb, is het luisteren en waarnemen. Luisteren en 
kijken naar medewerkers, leidinggevenden, bestuurders en niet in de laatste 
plaats patiënten of cliënten. Het werkelijk aandacht geven, betrokkenheid 
tonen en het teruggeven van wat je hebt gehoord en gezien, dragen in 
belangrijke mate bij aan ruimte in het gesprek. Ruimte in de zin van stiltes, 
reflectie en doorvragen. Die dragen er in de regel toe bij om tot de essentie te 
komen van vraagstukken, en tot een passende aanpak.
Als interim-manager vervul je vaak verschillende rollen. Je kunt de  leider zijn, 
manager, verander- of projectmanager, maar onlosmakelijk zit hier ook altijd 
een adviesrol aan vast.  Mijn ervaring is dat je in interim -opdrachten vaak 
van alle rollen gebruik maakt. De leiderschapsrol staat vaak voorop, soms 
sterk op de voorgrond, soms heel bewust alleen op de achtergrond. Er is veel 
wetenschappelijke kennis over leiderschap waaruit geput kan worden. Die 
kennis, gecombineerd met eigenschap om de juiste nuance te vatten in de 
organisatie, oog te hebben voor de cultuurbepalende aspecten en, noem het 
maar, ‘de geest’ die rondwaart in de organisatie en onder het management en 
bestuur, is voor mij bepalend in het leiderschap. Dit alles maakt het dynamisch. 
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Eef Weenink

Zorginstellingen bijsturen is als 
een orkest dirigeren
Door Henk Schol

Wat is de link tussen de cellosonates van Bach, op een contrabas uitgevoerd, en 
leiderschap in de ouderenzorg? Musiceren is beide hersenhelften gebruiken, is 
verstand en emotie. Is vaardigheid en creativiteit. Is rationele kennis en gevoel 
inzetten. 
Adviseur en interim-bestuurder Eef Weenink speelt contrabas. Zorg verlenen 
is voor hem als musiceren: het is het samenspel van de verzorgende, de cliënt 
en de omgeving. Op het ene moment exact volgens de partituur, vaak ook op 
eigen gevoel.

Integriteit, mededogen, moed en liefde
Werken in de ouderenzorg vraagt van professionals vakkennis, maar vooral 
empathisch vermogen, betrokkenheid en creativiteit. Eef gebruikt in zijn 
gesprekken over het beroep graag deze vier begrippen: integriteit, mededogen, 
moed en liefde. Het werk vraagt ook geduld, terughoudendheid en goede 
sociale en communicatieve vaardigheden. Daarmee kan hij cliënten zo veel 
mogelijk vrijheid te bieden om de eigen toon te kiezen, het bestaan zelf te 
blijven bepalen. 
Dat is niet zelden zwaar. Vandaag de dag komen mensen pas in instellingen 
terecht als ze relatief ernstige beperkingen hebben. Vaak is dat in hun laatste 
levensfase. Ze brengen zo almaar ingewikkelder dilemma’s rond ook intieme 
levensvragen mee, waarmee zij en hun verzorgenden hebben om te gaan. 
De opdracht voor verzorgenden en verpleegkundigen is oudere mensen, 
gegeven hun beperkingen en de moeilijker vragen, zo veel mogelijk 
keuzevrijheid te laten behouden. Met soms een klein zetje zelf kunnen kiezen 
en beslissen, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en bevordert de 
kwaliteit van leven. Als het even kan, de oudere bewoonster niet optillen maar 
haar de hand reiken, zodat ze zelf kan opstaan. Het is samenspel, waarbij ook 
familie en mantelzorgers meedoen, zeker geen afhankelijkheid bevestigend 
eenrichtingsverkeer zoals in de klassieke zorgopvatting.



54 55

Grote en kleine dilemma’s
Kwaliteit van zorg zit volgens Eef in de relatie tussen verzorgende en cliënt en 
in hun dialoog, waarin de oudere mens zijn of haar dagelijkse kleine en grote 
dilemma’s zo veel mogelijk zelf hanteerbaar maakt. Het vraagt van de eerste, 
behalve inlevingsvermogen en respect, ook de moed om zich te realiseren 
dat sommige dilemma’s niet kunnen worden opgelost. Zo’n gesprek van 
verzorgende en cliënt kan ertoe bijdragen dat de oudere mens ze aanvaardt en 
er in elk geval mee kan omgaan. 
De leiding van zorginstellingen heeft zo als taak de interactie tussen 
verzorgenden en ouderen te faciliteren, er ruimte en ruggensteun voor te 
bieden en de balans te bewaken tussen menselijke maat en de eisen van een 
vakkundige, doelmatige en efficiënte organisatie. 
Eef komt meestal bij instellingen binnen, wanneer er meerdere problemen 
spelen: systemen die vastlopen, terwijl, dikwijls naar aanleiding van incidenten, 
het vertrouwen ontbreekt om dat probleem binnenshuis op te lossen. Behalve 
kennis en ervaring beschouwt hij oprechte betrokkenheid en ervaring in 
het vak als cruciaal om zo’n situatie ‘los te kunnen maken’ en medewerkers 
weer ‘vertrouwensvol’ te kunnen meenemen naar verbetering. Dat kan 
niet als afstandelijk opererende bestuurder die zijn organisatie louter met 
staafdiagrammen en oekazes dirigeert, weet hij.

Lastig muziekstuk
De eerste jaren in het vak als verpleegkundige komen hem nog altijd van 
pas. ‘Als ik met verzorgenden en verpleegkundigen praat, weet ik ten diepste 
wat ze meemaken. Ik ben daar zelf geweest, heb me op momenten net zo 
diepongelukkig gevoeld, ben ook met m’n twijfels middenin de nacht wakker 
geworden.’
Zorg verbeteren lijkt op het instuderen van een lastig muziekstuk. Welke lagen 
zitten erin? Hoe moet het klinken? Dus: hoe ziet die betere zorg eruit? ‘Vaak 
is het gewoon vragen: hoe zou je het zelf willen hebben, als je van deze zorg 
afhankelijk was?’
Zorgorganisaties verbeteren begint, nadat de ergste brandjes zijn geblust, bij 
wat mensen al kunnen en hen daarin aanmoedigen en vertrouwen. Het gaat 
om herstel van de samenklank. De bestuurder-bassist ziet in de organisatie 
ook een orkest: ‘De goede dirigent is verbonden met zijn musici en met zijn 
publiek. De goede dirigent onderkent de expertise van zijn musici en geeft hen 

voldoende ruimte om werkelijk te kunnen meebouwen aan het geheel, ook 
al weet hij nog niet precies wat de uitkomst zal zijn. Zonodig stuurt hij bij of 
helpt hij iemand die worstelt een handje. Een goede bestuurder lijkt op deze 
dirigent: hij is verbonden met de medewerkers en met bewoners, hun familie 
en mantelzorgers. Maar hij moet vooral een teamspeler zijn, de primus inter 
pares die weet waar hij met de organisatie naartoe wil, die zijn mensen en hun 
competenties vertrouwt en hen leidt en begeleidt naar de hoge kwaliteit die de 
zorggemeenschap en haar omgeving verlangen. Dat lukt alleen de betrokken, in 
het vak ingewijde leider.’



56 57

Eveline KroezenEveline KroezenElsbeth Reitsma

Het adviesvak is voor mij…  
een prachtige reis

Het vak als prachtige reis. Dat lijkt een vreemde metafoor voor iemand die 
onderzoek doet naar en uitspraken over professionaliteit in het advieswerk. 
Maar zoeken naar wat het handelen professioneel maakt, is ook een reis. Dat 
zoeken is nooit af. Zeker in het advieswerk, want dat is nog zo’n pril vak. Wat 
maakt adviseren dan zo’n prachtige reis?
Bezig zijn met adviseren is letterlijk veel reizen. Er zijn consultants die de 
hele wereld afreizen. Ons C3-werkterrein is bescheidener: twee uur naar het 
noorden of het zuiden, één uur naar het oosten of het westen. Dan heb je 
het hele land vanuit Leusden bereisd. De autorit of treinreis biedt tijd om te 
reflecteren. Zo lang ik maar niet in de ergernis van de lange file terecht kom, 
biedt de auto de mogelijkheid om anticiperend of retrospectief te reflecteren.

Landkaart
Aangekomen bij een zorgorganisatie gaat de reis echt beginnen. Verschillende 
mensen, verschillende vragen, verschillende inzichten en verschillende 
motivaties. Ingewikkelde puzzels met de uitnodiging om te helpen structureren 
en analyseren en om mensen te verbinden. Het lijkt op een zoekproces met een 
landkaart waarop we een route proberen te vinden. Maar dan geen landkaart 
op	papier	of	Google	Maps.	Nee,	we	zijn	in	een	levende	landkaart	beland	en	
ontwerpen de kaart ter plekke verder.
Het adviesvak behelst ook de ontdekking van nieuwe gebieden. De diepe, 
donkere dalen zien te verlaten. Met z’n allen niet alleen mooie vergezichten en 
interessante roze wolken zien, maar er ook naar toe trekken. Iedereen gaat mee, 
als het aan mij ligt. Maakt niet uit of de één razend snel is en de ander er wat 
langer over doet. En soms pleisteren we op plaatsen waarvan je het niet voor 
mogelijk had gehouden dat het daar zo interessant zou zijn.

Fotoboekje
Ik ben gewend om van vakantiereizen en belangrijke gebeurtenissen een 
fotoboekje te maken – vastleggen om nooit te vergeten. Datzelfde doe ik graag 

over een adviesreis. De reis of de bestemming vastleggen. Stollen, noem ik dat 
ook wel eens. En dat gebeurt dan vanachter het bureau in de vorm van een 
rapport of een presentatie. Er iets moois van maken. Ook daar kan ik enorm 
van genieten. 

Ik draag het vaak uit naar ieder die het horen wil: we hebben een geweldig 
vak, het adviesvak. Maar voor mij is het niet alleen een vak. Het is ook een 
prachtige reis.
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Eveline KroezenEveline KroezenEveline Kroezen

De meerwaarde van interim-
management

Sinds vijf jaar ben ik interim-manager. Daarvóór heb ik een kleine twintig jaar in 
vaste dienst gewerkt, waarvan ruim tien jaar als leidinggevende in zorg en welzijn. 
Ik heb ervaren dat interim-management echt wat anders is dan een manager in 
vaste dienst. En in sommige gevallen zorgt dat voor meerwaarde.

Doelgericht
Er is altijd een reden, waarom een organisatie voor een interim-manager kiest: 
het doorvoeren van een verandering, op orde krijgen van de bedrijfsvoering of 
een reorganisatie. Daarmee is het voor mij als interim-manager heel duidelijk wat 
er van mij verwacht wordt. Welke doelen ik moet behalen. Dit maakt het mak-
kelijk om prioriteiten te stellen en te besluiten waar ik me niet mee bezig houdt. 
Managers in vaste dienst hebben natuurlijk ook doelen, die vastliggen in het 
bedrijfsplan of het meerjarenplan. Toch heb ik ervaren dat vaste managers meer 
druk ondervinden om in te spelen op ad-hoczaken of zich bezig te houden met 
alle dagelijkse rompslomp. Het werd van mij als vaste managers over het algemeen 
minder snel geaccepteerd als ik aangaf dat ik iets niet oppakte of geen prioriteit gaf.

Objectieve blik
Als interim-manager heb ik, zeker in het begin, het voordeel van de buiten staander. 
Ik kijk met een frisse blik naar de organisatie en doorzie snel waar de kracht en 
de zwaktes liggen. Daarbij helpt het enorm dat ik veel verschillende organisaties 
van binnen heb gezien. Ik kan dus vergelijken. Ik ben nog niet ingezogen in de 
organisatie en kan makkelijk gewoontes ter  discussie stellen. Als vaste manager 
is het onvermijdelijk dat je je aanpast aan de  cultuur van de organisatie. Ik wist 
als vaste manager precies wat nog net wel kon en wat niet. Ik wist daardoor ook 
precies hoe ik dingen voor elkaar moest krijgen binnen de organisatie.

Onafhankelijk
Als interim-manager ben ik niet afhankelijk van de organisatie. Het ergste wat me 
kan gebeuren is dat ik weggestuurd wordt. Dan ga ik gewoon weer op zoek naar 
een nieuwe opdracht. Daardoor kan ik me onafhankelijker opstellen. Ik kan de 

dingen zeggen en doen, die ik nodig vind en die naar mijn idee de organisatie 
en mijn opdracht verder brengen. Een vaste manager moet zijn eigen positie 
bewaken en in de gaten houden. Hoe vaak ik niet naar bijeenkomsten ben 
geweest omdat ik vond dat ik daar mijn neus moest laten zien. En hoe vaak 
heb ik gezwegen over onderwerpen, omdat ik wist dat ze gevoelig lagen of dat 
ik toch geen gehoor zou vinden.

Advies
Ik merk dat ik als interim-manager vrijwel altijd ook een adviesrol heb. De 
opdrachtgever wil weten wat ik van dingen vindt en hoe ik ze aan zou pakken. 
Ook anderen nemen me vaak in vertrouwen en leggen heikele kwesties aan 
mij voor. Natuurlijk werd mij als vaste manager ook geregeld gevraagd wat ik 
ergens van vond. Maar dan werd gevraagd naar mijn mening en dat is echt 
wat anders dan advies. Ik vind advisering dan ook een belangrijk onderdeel 
van interim-management. Mijn doel is immers om de opdrachtgever verder te 
helpen. En ik zet mijn kennis en ervaring daar graag voor in.

Gehoor en waardering
Als interim-manager wordt er veel beter naar mij geluisterd dan voorheen. 
Dat zal voor een belangrijk deel met bovenstaande punten samenhangen. 
Bovendien krijg ik veel meer waardering. Ik heb nog nooit zoveel bloemetjes, 
cadeautjes en mooie woorden gehad als de afgelopen vijf jaar. Dat is natuurlijk 
heel prettig en daar geniet ik ook van. Maar ik vind het ook wel eens pijnlijk. 
Juist leidinggevenden in vaste dienst, die zich jaar in, jaar uit inzetten voor 
de organisatie, verdienen dat er goed naar hen geluisterd wordt en dat ze veel 
waardering krijgen.
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Hans Hoek

Adviseren als ambacht

Vanaf het begin van mijn werkzame leven ben ik al adviseur. In mijn vaste 
banen adviseerde ik naast mijn werk in de lijn, de laatste dertig als hoofdvak. 
Of eigenlijk een van mijn twee vakken, want ik ben in die dertig jaar ook 
vaak interim-manager of -bestuurder geweest. Adviseren vind ik leuker, dus de 
laatste jaren richt ik me vooral daarop.

Een na oudste vak
Maar wat is dat eigenlijk, adviseren? En waarom vind ik het leuk? Adviseren 
wordt wel het op een na oudste vak van de wereld genoemd (en heeft soms 
ook wel trekjes van het oudste vak, maar dat zijn momenten waarop het niet 
leuk is). In Exodus 18 wordt een van de eerste organisatieadviezen beschreven. 
Jethro adviseert zijn schoonzoon Mozes om niet alles zelf te doen, maar te 
delegeren aan andere wijze mannen, die de kaders kennen en die door Mozes 
vertrouwd worden. Mozes doet wat hem wordt geadviseerd en dat werkt. Dat 
is de essentie van adviseren: een advies geven dat duidelijk is en dat werkt. Ik 
ben niet zo wijs als Jethro, maar probeer wel duidelijke en werkzame adviezen 
te geven. Dat betekent omgekeerd ook adviseren om iets niet te doen omdat 
je verwacht dat het niet werkt. Opdrachtgevers zijn daar niet altijd blij mee, 
want je zegt dat ze een verkeerd idee hebben. Soms krijg ik dan geen opdracht, 
omdat de opdrachtgever zoekt naar iemand die zijn idee uitvoert en niet naar 
iemand die hem tegenspreekt. Dan moet hij of zij niet bij mij zijn.
Ik geloof in integer en onafhankelijk advies. Advies dat tot stand komt 
in dialoog met de opdrachtgever, waarbij zijn wensen en opvattingen in 
combinatie met mijn kennis, kunde en opvattingen tot iets leiden dat 
werkt, een probleem oplost en de organisatie vooruit helpt. Ik geloof niet in 
standaard oplossingen en vooral niet in rigide modellen. Helaas zie ik andere 
adviseurs, die maar één model kennen en het probleem van de opdrachtgever 
in dat keurslijf persen, ook al past het niet. Modellen kunnen helpen om 
de werkelijkheid inzichtelijk maken, maar dan moet je als adviseur wel een 
gereedschapskist vol modellen hebben, waaruit je situationeel er een of meer 
kunt gebruiken.

Scheepstimmerman
Ik gebruik het woord gereedschapskist niet voor niets. Adviseren is voor 
mij een ambacht, zoals bij voorbeeld de scheepstimmerman een ambacht 
heeft. Je kunt misschien de basistechniek van dat ambacht op school leren, je 
wordt pas een vakman of -vrouw door heel veel praktijkervaring op te doen. 
Ik heb het ambacht in de praktijk geleerd door – gelukkig  weinig – vallen 
en opstaan. Maar vooral door steeds zelf en met anderen, de opdrachtgever, 
collegae, te reflecteren op wat ik doen en wat ik gedaan heb. Je leert vaak 
meer van opdrachten, die niet helemaal goed gaan dan van de ideale opdracht 
die vlot verloopt en waar je alleen maar complimenten voor krijgt. Zo vul 
je je gereedschapskist niet alleen met theorie en modellen, maar vooral met 
ervaring. Ervaring over wat wel en niet werkt en onder welke omstandigheden. 
Ervaring met de weerbarstigheid van veranderingen en de weerstanden, 
die dat soms oplevert. Ervaring met jezelf en je eigen visie, opvattingen, 
vooringenomenheden en onhebbelijkheden. Mij heeft dat ook geholpen om te 
bepalen of ik een opdracht wel of niet kan en wil aannemen. Sommige dingen 
passen niet bij mij en ik ben eigenwijs genoeg om soms te vinden dat een 
oplossing niet werkt en dus niet gekozen moet worden. 

Meesterschap
In een ambacht ontwikkel je jezelf van leerling via gezel tot meester. Leerling 
of gezel ben ik niet meer, maar ik durf mijzelf ook geen meester te noemen. 
Daarvoor leer ik nog steeds te veel bij. Of is dat juist het kenmerk van de echte 
meester? Blijven reflecteren, leren, blijven vernieuwen en je nieuwe dingen 
eigen maken, ook al heb je een schat aan ervaring. Als dat meesterschap is, dan 
wil ik wel meester in het adviesvak worden.
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Harco de Bruin

Drie rollen in één persoon: de 
organisatieprofessional

Vijftien jaar geleden ben ik als zelfstandig interim-manager, adviseur en coach 
gaan werken. In die vijftien jaar bleef ik dicht bij mijn roots, de gezondheids-
zorg. Ik denk dat ik, met mijn verpleegkundige achtergrond, weet met welke 
processen ik te maken heb. Door al die jaren steeds op een andere manier naar 
vraagstukken te kijken weet ik goed wat er speelt, maar weet ik tegelijk dat het, 
in deze tijden van grote verandering, van belang is om je open te stellen voor je 
omgeving en je te blijven ontwikkelen. 
Interim-manager, adviseur en coach. Drie rollen in één persoon, kan dat wel? 
Er moet zelfs eigenlijk nog een rol bij, die van ondernemer. Steeds zorgen dat 
er vanuit de markt belangstelling is voor mijn profiel en dat het profiel blijft 
passen bij wat er in de markt gevraagd wordt.

Schakelen
Deze verschillende rollen vat ik zelf soms samen onder de term organisatie-
professional. Als het gaat om complexe vraagstukken op strategisch en tactisch 
niveau in de organisatie, dan moet je volgens mij kunnen schakelen tussen 
verschillende rollen. In een opdracht is steeds een bepaalde rol dominant, maar 
de andere rollen draaien als het ware op de achtergrond mee. Ze verschaffen 
repertoire voor wendingen in de opdracht. Zo ben je als interim-manager soms 
adviseur voor de raad van bestuur en coach voor je medewerkers of teams.
Het vak van organisatieprofessional lijkt zich steeds verder te differentiëren en 
te specialiseren: specifieke profielen voor bepaalde markten en vraagstukken. 
Deze ontwikkeling staat haaks op het brede generieke profiel van mijzelf en een 
aantal collega’s. Ik houd graag vast aan een breed profiel. Veel complexe vraag-
stukken hebben een integraal karakter en lenen zich niet voor enkelvoudige 
kennisgebieden.

Toegevoegde waarde
Een vraag die ik van belang vind voor het vak is de vraag hoe je kunt zorgen 
voor toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde bestaat voor mij uit een aantal 
dimensies. Dat zijn zingeving: ik wil het graag ergens voor doen. Ik wil het 

doen op een goede manier, dus state-of-the-art. En ik wil bijdragen aan een 
duurzame ontwikkeling van de organisatie waar ik voor werk. Soms, als je mid-
den in een opdracht zit, is het niet altijd goed te zien of je nog volgens deze 
dimensies een bijdrage levert, maar dat is toch de uitdaging.
Het is voor mij evident dat je collega’s en een goede ondersteuning nodig hebt 
om je werk te kunnen doen. Ook dit laat zich niet van tevoren in een kader 
plaatsen. Het vraagt iets van jezelf: je open stellen, actief feedback zoeken en 
de bereidheid om deel uit te maken van een kennisorganisatie die constant 
nadenkt over toegevoegde waarde. 
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Margret Overdijk 

Met overzicht werken aan 
complexe veranderingen

In het artikel in de Harvard Business Review 10 Must Reads, ‘What makes 
a	leader?’	door	Daniel	Goleman	(Goleman,	2011),	wordt	het	belang	van	
een hoge mate van emotionele intelligentie (EI) benadrukt in relatie tot 
goed leiderschap. Zonder een hoge mate van emotionele intelligentie geen 
goed	leiderschap	is	de	stelling	van	Goleman.	Natuurlijk	zijn	een	hoog	IQ	en	
technische managementvaardigheden ook belangrijk, maar het onderzoek van 
Goleman	laat	zien	dat	een	hoge	mate	van	emotionele	intelligentie	geen	‘nice	
to have’ maar een ‘need to have’-ingrediënt is. De prestaties van organisaties 
en bedrijven verbeteren als er een hoge mate van EI is binnen het hogere 
management.	Emotionele	Intelligentievaardigheden	worden	door	Goleman	
beschreven als: zelfinzicht, zelfregulering, motivatie, empathie en sociale 
vaardigheden.	Goleman	stelt	dat	hoewel	iedereen	geboren	wordt	met	een	
zekere mate van deze vaardigheden, het mogelijk is om ze te ontwikkelen door 
voortdurende	oefening,	volharding	en	feedback.	Ik	ben	het	met	Goleman	eens.	
Een belangrijk gedeelte van leiderschapsvaardigheden kan ontwikkeld worden, 
maar belangrijker nog, je moet eraan blijven werken en jezelf voorzien van 
feedback en zelfreflectie. Emotionele Intelligentievaardigheden zijn van belang 
bij het verbinden en samenwerken met mensen in de organisatie en het maakt 
het mogelijk om te motiveren, duidelijkheid te geven, flexibel te zijn en te 
innoveren op hetzelfde moment. Daarnaast helpt een hoge mate van EI bij het 
nemen van heldere besluiten en bij het koers houden in moeilijke tijden. Door 
regelmatige reflectie wordt starheid vermeden.

Adaptieve verandering
‘The work of leadership’, door Ronald A. Heifetz en Donald L. Laurie is 
ook een artikel uit de Harvard Business review 10 Must Reads. In tijden van 
verandering is een adaptieve werkwijze vereist, volgens Heifetz en Laurie. 
Zij schrijven dat bij het realiseren van veranderingen, leiders hun eigen 
gedragspatronen - het bieden van leiderschap in de vorm van het oplossen van 
problemen - moeten wijzigen. De verantwoordelijkheid om de problemen 
op te lossen moet verschuiven naar de professionals. Adaptieve verandering is 

veeleisend. Leiders moeten hun mensen niet beschermen tegen de dreigingen 
van buiten, maar ze moeten hen juist de mogelijkheid geven om de urgentie tot 
veranderen zelf te gaan voelen. Heifetz en Laurie geven zes principes voor het 
leidinggeven aan een adaptieve werkwijze:
1.	Get	on	the	balcony:	zorg	ervoor	dat	je	als	leider	afwisselt	tussen	de	

uitvoering en het overzicht. Word niet ingezogen in de operatie en de gekte 
van iedere dag, zodat je in staat blijft om de context van de verandering te 
zien of te creëren. 
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2. Identify your adaptive challenge: om succesvol te blijven als organisatie 
moet je leren om je snel aan te passen aan nieuwe situaties en uitdagingen. 
Werk aan deze vaardigheden.

3. Regulate distress: reguleer de uitdaging. Het is van belang om het juiste 
tempo te vinden in het veranderproces, zodat mensen niet onthand raken. 
Daardoor wordt de verandering stimulerend en inspirerend. Leiders zijn 
verantwoordelijk voor de richting, de bescherming, de oriëntatie, het 
managen van conflicterende situaties en het vormen van nieuwe waarden en 
normen.

4. Maintain disciplined attention: blijf open staan voor verschillende visies. 
Zorg dat tegenstellingen openlijk besproken worden en gebruik dit ook als 
een belangrijk creatief middel. Als er toch vermijding optreedt, zorg er dan 
voor dat de focus op het adaptieve werk terug komt. Leiders moeten helpen 
om deze focus terug te krijgen.

5.	Give	the	work	back	to	the	employees:	om	het	zelfvertrouwen	bij	
professionals te verhogen moeten leiders eerder ondersteunen dan 
controleren. Verantwoordelijkheid nemen moet aangemoedigd worden.

6. Protect voices of leadership from below: geef iedereen een stem, ook mensen 
met afwijkende meningen en de klokkenluiders. Nieuwe en afwijkende 
inzichten kunnen erg waardevol zijn voor de organisatie.

Get on the balcony
Naar mijn mening is het principe ‘get on the balcony’ de kern van goed 
leiderschap bij verandering. Bij complexe veranderingen is het verkrijgen 
en behouden van het juiste perspectief op bijvoorbeeld de toegevoegde 
waarde voor cliënten, medewerkerstevredenheid en -prestaties, innovatie en 
veranderingen in de omgeving van groot belang. Daarom moet je kunnen 
schakelen tussen verschillende niveaus en perspectieven in de organisatie. Dit 
is een uitdagend onderdeel van leiderschap bij veranderingen. De theorie over 
servant leadership (Spears 2004) sluit ook aan bij deze complexiteit. Servant 
leadership legt de nadruk op het verhogen van de ondersteunende rol, een 
holistische benadering van de organisatie en de omgeving, het bevorderen van 
het bewustzijn een netwerk te vormen, en het delen van de bevoegdheid om 
besluiten te nemen. 

Vanuit	mijn	ervaringen	als	leider	binnen	de	GGZ,	met	als	motivatie	het	
verbeteren van de kwaliteit van zorg aan de meest kwetsbare doelgroepen, 
kan ik me helemaal vinden in bovenstaande theorieën over leiderschap bij 
verandering. Deze innerlijke overtuiging maakt het voor mij belangrijk 
om constante zelfreflectie na te streven, voortdurend op zoek te zijn naar 
verbinding met anderen om onze gezamenlijke visie aan te passen en om samen 
de juiste beslissingen te nemen. Daarnaast vind ik het van belang dat eenmaal 
genomen besluiten uitgevoerd en plannen geïmplementeerd worden, op een 
manier die leidt tot een systeem van continue verbetering. Daardoor kan er in 
de toekomst sneller en beter ingespeeld worden op veranderingen. Belangrijke 
vaardigheden zijn analyseren, conceptueel denken, verandervaardigheden, 
uitgaan van de kracht van de mensen en de organisatie, motiveren en een 
integrale aanpak. Duidelijke kaders neerzetten en de focus en voortgang 
bewaken zorgen vaak voor een goede businessaanpak, met mooie resultaten 
die inspiratie en motivatie bieden aan medewerkers. Door goed te schakelen 
kan ik de verandering overzichtelijk maken en houden. Een verbindende 
samenwerking is een belangrijk hulpmiddel bij veranderingen, waarbij ik 
het erg waardevol vind dat mensen weer plezier krijgen in hun werk en 
gemotiveerd zijn mee te gaan met de veranderingen die gaande zijn in de zorg. 
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Ria van den Dungen - Schröder

De rode draad

Wat houdt adviseren voor mij in? Moeilijke vraag. Ongetwijfeld zijn er vele 
(wetenschappelijke) theorieën geschreven die daarover een beeld geven. In de 
kern is adviseren voor mij een tweede natuur. Snel tot de kern doordringen, 
creatieve oplossingen zoeken en het resultaat presenteren.
Het proces van probleemstelling tot resultaat is uitdagend. Soms lastig, maar 
ook vaak inspirerend, omdat geen enkel proces hetzelfde is. De verschillende 
vragen, de verschillende actoren en ook de verschillende agenda’s maken ieder 
proces uniek. 

De rode draad in mijn adviezen is:
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Ulrich Oron

Invalshoeken

Tussen de ervaren interim-managers en adviseurs van C3, die in de politieke 
arena zouden worden aangeduid als ‘mastodonten’, mag ik als relatieve ‘benjamin’ 
op dit vlak ook graag mijn visie geven. Als ik collega’s vraag hoe zij mij zien, 
komt daar vaak een beeld uit dat ik op een of andere manier verschil wil maken 
door de dingen vanuit verschillende invalshoeken te zien. De zorg, met al zijn 
complexiteit, leent zich daar natuurlijk heel goed voor. Ik zit dus in de goede 
hoek.

Ownership
Heb ik het adviesvak uitgezocht of heeft het adviesvak mij uitgezocht? Dat vraag 
ik me wel eens af, omdat ik mijzelf eigenlijk niet zie als een prototype adviseur. 
Als je een afdeling leidt binnen een bedrijf lijk je een bepaalde ‘ownership’ – bij 
gebrek aan een geschikt Nederlands woord – te hebben van projecten, producten 
en processen. Als je binnen het bedrijfsleven op een gegeven moment merkt 
dat men voor veel verschillende aangelegenheden bij je te rade komt, begint de 
interne adviesrol langzaamaan dezelfde kenmerken te vertonen als de externe 
adviesrol. Voel ik als externe adviseur dan ook ‘ownership’ voor wat er gebeurt ná 
mijn advies? Ja, toch wel, maar ik heb het wel moeten leren om het zo te zien.

Laveren tussen invalshoeken
Het verschil maken door de dingen vanuit verschillende invalshoeken te kunnen 
en willen zien is voor mij de kracht van het adviesvak. Zo wil ik het uitoefenen. 
Als apotheker wil ik de medisch-inhoudelijke aspecten van een adviesvraag in de 
zorg nooit uit het oog verliezen, zelfs niet als een vraagstelling primair financieel 
lijkt te zijn. Daarnaast heeft de apothekersopleiding mij geholpen mijn toch al 
analytische grondhouding verder te versterken. Ik vind dat zelf noodzakelijk voor 
het adviesvak, ik kan mij geen gedegen advies voorstellen zonder deugdelijke 
analyse. Mijn MBA-opleiding heeft mij geleerd om oog te hebben voor de 
managementaspecten en aansturing, zoals die ook in de zorg nodig zijn. Een 
bachelorstudie Rechten heeft mij de juridische invalshoek meegegeven. Het is 
leuk en nuttig om bij een adviesvraag tussen deze invalshoeken te kunnen laveren.

Realiteit
Elsbeth Reitsma schrijft in haar proefschrift ‘Adviseurs aan de slag’ over 
het eigen vakmanschap en technische expertise als essentieel onderdeel van 
professioneel handelen. Ik ben daar sterk aanhanger van. Voor mijzelf maakt 
technische expertise een belangrijk onderdeel uit van mijn advieswerk. Daarbij 
sta ik er wel voor dat de technische expertise wordt ingezet in de realiteit 
en praktijk. In mijn vakgebied van de gezondheidseconomie, neemt het 
technische aspect soms zo’n vlucht dat het losraakt van de realiteit, omdat er 
vaak complexe modellen aan te pas komen. Voor mijzelf ga ik altijd terug naar 
de definitie van een model. Een model hoort namelijk een ‘vereenvoudigde 
weergave van de werkelijkheid’ te zijn. In de modellen die ik zelf ontwerp zorg 
ik dus steevast dat de technische complexiteit wel zichtbaar blijft, maar naar 
de achtergrond wordt geschoven. Voor de gebruiker moet het beeld eenvoudig 
blijven, zelfs als een model de toekomstige realiteit moet voorspellen. Dat vind 
ik essentieel in technisch advieswerk.
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C3 adviseurs en managers

C3 is een hecht samenwerkingsverband van hoogwaardige adviseurs en 
interim-managers, die zich hebben gespecialiseerd in de zorg in brede zin.
Wij kennen de zorg door en door. Iedere C3’er heeft ruime ervaring in 
de zorg, welzijn en/of het sociale domein als professional, bestuurder of 
manager, versterkt met ruime kennis en ervaring in de consultancy.

Voor vraagstukken op de onderdelen van de diabolo kunnen wij u 
ondersteunen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met C3: 
T: 033 - 43 43 170  
E: c3@c3am.nl
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