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‘Directeur zijn doe je er niet even bij,’ zegt Ernst Klunder, 
lid van de raad van bestuur bij ’s Heeren Loo, ‘En zeker op 
het niveau van topmanagement is het belangrijk dat er 
continuïteit van leiding is.’ Movimento stond de organisatie 
bij op het moment dat snelheid geboden was bij het zoeken 
van een interim-directeur. Klunder: ‘Je wil dat het liefst  
gisteren geregeld hebben.’ 

‘Het gaat eigenlijk in een soort snelkookpan.’ Aan het woord is Wim Vonk, 
die al na een aantal dagen als interim-directeur aan de slag ging. Het is de 
snelheid van de procedure die voor zowel de kandidaat als de organisatie 
prettig is. Vonk: ‘Ik merk dat er dan veel vertrouwen is bij medewerkers 
vanwege de doortastendheid: Oh, is er nu al iemand die kan starten?’ 
Klunder beaamt dat, wanneer hij aangeeft dat die situatie ook voor hem 
prettig werken is: ‘Ik hoef er niet bovenop te zitten om te weten dat  
het goed wordt opgepakt. Dat geeft rust en vertrouwen. Het is voor de 
medewerkers belangrijk dat ze gesteund worden in de hectiek van het 
werk dat ze iedere dag doen en de inspanning die zij leveren.’

Vergelijkende analyse
Klunder vult aan: ‘Waar het om gaat is dat je niet eerst lang onderweg 
moet zijn om iemand dingen uit te leggen die je als bekend veron-
derstelt. Je moet snel aan de bak. Dat is wat je als opdrachtgever ook  
verwacht.’ Het is precies die insteek die Wim Vonk kiest voor het ver-
vullen van een interim-functie: ‘Wat ik het belangrijkste vind is dat je  
transparant, voorspelbaar en methodisch te werk gaat,’ zegt hij. ‘Uit-
eindelijk breng je als interimmer een toolbox mee. Je moet ook direct  
starten met het combineren van het kennismaken en met het verkennen 
van het probleem.’ 

Om dat te realiseren maakt Vonk gebruik van de grounded theory, een 
methode voor kwalitatief onderzoek die valide en betrouwbaar is. ‘Het 
maakt niet uit of ik op deze manier het onderzoek doe of iemand anders. 
We komen allebei tot dezelfde conclusie en dat betekent ook dat je het 
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echte probleem te pakken 
hebt. Dat is een heel belang-
rijke basis voor de stappen 
die je verder gaat zetten. Dan 
kun je gericht oplossen.’ Een 
gestructureerde aanpak helpt 
om draagvlak te creëren,  
zegt ook Ernst Klunder: ‘Het 
begint ermee dat iedereen 
de vraagstukken die er liggen 
als dezelfde ervaart. Want als 
je vanuit verschillende po-
sities start wordt het lastig 
om gemeenschappelijk voor-
uitgang te boeken en je moet het uiteindelijk met de 
mensen doen.’

‘De vergelijkende analyse betekent eigenlijk dat ik net 
zo lang blijf doorzoeken tot ik het probleem helder heb 
en de oorzaak heb gevonden,’ zegt Vonk. ‘Ik vergelijk het 
vaak met de geneeskunde. Je komt bij de dokter met 
een aantal symptomen en die stelt een diagnose. In or-
ganisaties werkt het precies zo: dit zijn de verschijnselen 
en je zoekt wat het probleem is. Je lost het op en neemt 
niet alleen de symptomen weg, want dan komt het  
op het moment dat je weg bent in alle hevigheid terug.’  
Ter verduidelijking voegt hij toe: ‘Die analyse leidt tot 
een theorie, de grounded theory, en die theorie is eigen-
lijk de kern van het vraagstuk, de diagnose.’

Frisse blik
Voor een buitenstaander is het soms makkelijker om 
die diagnose te stellen, dan voor iemand die al langer  
aan een organisatie verbonden is. Met een blik van 
buiten kun je volgens Klunder ‘ de vragen stellen waar 
anderen niet aan toekomen’. Een frisse blik is ‘een uit-
nodiging om na te blijven denken over de reden 
waarom je dingen doet. Is dit omdat we het altijd zo 
gedaan hebben of ligt er een goed verhaal aan ten 
grondslag? Dat doen mensen in een interimsetting 
natuurlijk vaak. Dat helpt een organisatie leren en  
verbeteren en dat is wat je wilt: dat er een verbete-
ringsproces op gang komt. Dat kan alleen door elkaar  
uitnodigende vragen te stellen’.

‘Wat ik op het einde vraag,’ 
wanneer ik mijn bevindingen 
en aanbevelingen presen-
teer,’ zegt Vonk, ‘is: herkennen  
jullie nu in deze analyse ook 
je eigen organisatie? Als 
dan het antwoord ja is, dan 
is er commitment. Op ba-
sis daarvan kan ik een plan 
van aanpak maken dat aan-
sluit bij wat de basis van het  
probleem was. De oplos-
sing creëer ik dan met de  
mensen zelf. Want op het 

moment dat je zelf mee mag werken aan de oplossing, 
dan zul je er als ik weg ben ook voor zorgen dat dingen 
doorgaan.’

Nieuwsgierigheid
Gelukkig zit die gestructureerde aanpak het persoonlijke  
niet in de weg. ‘Ik voel me ook veel meer een moderator 
in het oplossingsproces,’ zegt Vonk. ‘Als interimmer heb 
je een verantwoordelijke positie maar per definitie doe 
je het niet zelf! Je zet organisaties weer in hun kracht 
door samen de oplossing uit te werken. Ik kan mensen 
daarbij handvatten geven, suggesties, ik kan faciliteren 
…’ Klunder sluit daarop aan: ‘Wim gaat gestructureerd 
aan de slag om mensen uit te nodigen en uit te dagen 
hun rol en verantwoordelijkheid te pakken. Want daar 
gaat het natuurlijk om. Uiteindelijk kom je als interim-
mer om ook weer te vertrekken en moet je dan ook  
zoveel mogelijk een beroep doen op de mogelijkheden 
en verantwoordelijkheden van de medewerkers zelf.’ 
Vonk beaamt dat: ‘Ik ga niet voorzeggen hoe het moet. 
Ze moeten het gevoel hebben dat zij de eigenaar van 
het probleem zijn en het zelf mogen oplossen.’ 

Hoe dan ook, moet je als interimmer in alles wat je  
doet jezelf blijven. ‘Je moet daarbij ook de sensitiviteit 
hebben om te weten hoe je je moet gedragen,’ zegt 
Vonk. Waarop Klunder afsluit met: ‘Je moet oprecht 
nieuwsgierig zijn. Het is belangrijk dat mensen het als 
authentiek ervaren.’
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Wim Vonk: 

 IS DIT OMDAT WE  
HET ALTIJD ZO  
GEDAAN HEBBEN  
OF LIGT ER EEN GOED 
VERHAAL AAN TEN 
GRONDSLAG? 
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