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Eigenlijk wilde ze dokter worden, werd uitgeloot en besloot 
als OK-assistente te gaan werken. Maar het wrong, want 
Gretha van der West miste in dat werk het directe contact 
met mensen. ‘Tijdens een operatie zijn de patiënten over het 
algemeen onder narcose. Dan is er geen contact mogelijk’, 
vertelt ze over de start van haar carrière. Dat bracht haar 
ertoe in Maastricht Gezondheidswetenschappen te gaan  
studeren en zich te richtten op verandermanagement in  
de zorg.

In het begeleiden van verandertrajecten hervond ze haar passie.  
‘Veranderen vinden veel mensen eng’, zegt ze, ‘Maar wanneer het lukt 
om overtollige ballast voor medewerkers weg te halen, kun je naar het 
hele plaatje kijken. Dan kun je mensen en organisaties in hun kracht  
zetten.’ De grootste uitdaging? Het optimaal mogelijke bereiken met wat 
er is. Gretha vertelt over het nieuwbouwproject waar ze zelf als interim- 
manager bij betrokken was: ‘De plannen dateerden al van ruim voor het 
moment dat ik in beeld kwam. Op een gegeven moment is die nieuw-
bouw er, maar dan moeten er nog mensen gaan werken. Op veel vlak-
ken op een heel nieuwe manier! Als je dan weinig tijd hebt lukt dat niet 
altijd zoals bedacht.’ Waaraan Gretha lachend toevoegt: ‘Ik hanteer altijd 
de stelregel: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het 
kan.’ Uiteindelijk moet alles ten dienste staan van de mensen en de zorg, 
niet andersom.

Waar het telkens om draait is de goede maatjes in een organisatie te  
zoeken voor de veranderprocessen: ‘Wanneer je aandacht kunt hebben  
voor de ander en je als consultant afvraagt wat kan ik voor die ander 
doen?, maak je jezelf uiteindelijk overbodig.’ Dat is volgens Gretha ook 
precies de bedoeling van een interim-functie, want de toegevoegde 
waarde van een tijdelijk manager zit in de ervaring die je meebrengt 
en kunt delen. En juist omdat je van buiten komt kun je dan verande-
ring bewerkstelligen, denkt zij: ‘Vreemde ogen dwingen.’ De kracht van  
Movimento vindt ze ook dat je als interim-manager niet alleen staat.  
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Door kandidaten te blijven volgen en te coachen tijdens een traject,  
werk je samen toe naar een nieuwe situatie. ‘Movimento is daar heel 
zorgvuldig in’, aldus Gretha.

Wat ze vertelt tekent niet alleen haar manier van werken als interim- 
manager, maar ook haar aanpak wanneer ze als consultant voor  
Movimento aan de slag is: ‘Je moet de cultuur van het bedrijf leren  
kennen en herkennen en dan zoeken naar de juiste match met de  
persoonlijkheid en competenties van een kandidaat.’ Een proces  
waarbij haar eigen ervaringen als interimmer goed van pas komen:  
‘Je moet doen waar je blij van wordt’, voegt ze toe. Dat geldt niet in de 
laatste plaats ook voor haarzelf, en bij Movimento voelt ze zich op haar 
plek: ‘Het is een inspirerende omgeving, ondernemend en met ambi-
tie in maatschappelijk ondernemen. Ik kan er mijn eigenheid kwijt, we  
delen een visie op zorg en ik wil daar een bijdrage aan leveren.’
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