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 oorwoord

"Het verrichten van een promotieonderzoek, dat is toch zoiets als het schrijven van
een grote scriptie?", is mij de afgelopen vier jaar wel eens gevraagd. Nou, dat is
toch wel even anders gebleken. Naar mijn mening gaat het eerder om een bepaalde
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universiteit is gelukt, ben ik TiasNimbas Business School meer dan dankbaar dat
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eend' tussen de overige collega's een promotieonderzoek te verrichten. Ten derde
gaat mijn dank uit naar Ton van Tuijl. Toenmalig partner van Boer & Croon
Executive Managers te Amsterdam en 'opdrachtgever' van het onderzoek.

Verdere dank gaat in het algemeen uit naar Boer & Croon Executive Managers
voor het sponsoren van deze studie. In het bijzonder gaat dank uit naar alle
'executive managers' voor hun openhartigheid en het delen van hun bijzondere
ervaringen in de vraagstukken waarvoor zij zich geplaatst zien. Zonder hun
bereidwilligheid had ik de data niet kunnen verzamelen. Dank gaat ook uit naar
mijn contactpersonen Eva van der Fluit en Nanette van Dishoeck binnen Boer &
Croon, die een onmisbare schakel zijn gebleken in het contact tussen en met alle
partijen. Dat geldt ook voor de dames op het secretariaat die mij onder andere bij
het dossieronderzoek zo ontzettend hebben geholpen.

Tevens wil ik al mijn collega's van TiasNimbas Business School bedanken, die mij
als hun eerste promovendus en daardoor vreemde binnen de club, zoveel
werkplezier hebben gegeven. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar Lian en Frans
en 'mijn' OR-dames Conny, Karlijn, Lisette en Lies.



Niet te vergeten zijn de leden van het departement Organisatiewetenschappen van
de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Vooral
alle 'research colloquia' en bijeenkomsten van de dissertatiekring, hebben positief
bijgedragen aan mijn wetenschappelijke ontwikkeling.

Tot slot gaat een bijzonder dankwoord uit naar de mensen in mijn priv6-omgeving.
Ik denk daarbij aan mijn ouders, familie, vrienden en kennissen die deze studie
door het tonen van hun interesse mentaal mogelijk hebben gemaakt. En als
allerlaatste mijn vrouw Daniella. Veel is veranderd de afgelopen vier jaar. Twee
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  Inleiding

Dit hoofdstuk zet het onderzoeksdomein en de gemaakte keuzes van deze studie
uiteen. Allereerst is nagegaan wat het centrale onderwerp in de literatuur over
interimmanagement is, waarna de probleemstelling aan bod komt. Gevolgd door
een argumentatie over de manier waarop deze studie is begonnen en de redenen
waarom deze studie is uitgevoerd.

1.1 Verkenning
Het fenomeen interimmanagement is een met enige regelmaat terugkerend
onderwerp   in de media en vakliteratuur. Bericht wordt   over '

supermannen   en   -
vrouwen', maar ook over 'onrustzaaiers die als olifanten door een porseleinkast
stampen' en 'bullebakken met hersens' (Financieele Dagblad, 8 december  1998,
p.3). Feit is, dat bijzonder weinig wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp
is geschreven. Het merendeel van de literatuur over interimmanagement is van
praktische aard, gestoeld op praktijkbevindingen van interimmanagers of gebaseerd
op interviews met partners van interimbureaus. Deze literatuur kenmerkt zich
veelal door 'meer van hetzelfde', waarbij voornamelijk aandacht is voor de
voordelen' van het inzetten van (externe) interimmanagers (zie bijvoorbeeld
Golzen, 1992). Sinds het begin  van de jaren  1990 is echter een verandering  in  de
vorm van wetenschappelijk literatuur over interimmanagement waar te nemen (zie
bijvoorbeeld Wichard, 1994; Van Hout, 2001; Boon, 2005). Deze mengeling van
vakliteratuur en wetenschappelijke literatuur is zinvol gebleken bij het opzetten van
deze studie. Ten eerste om meer (praktisch) inzicht in de complexiteit van het
onderzoeksdomein te verkrijgen. Ten tweede om op basis van de huidige literatuur
een overzicht te schetsen, welke onderwerpen vooral wel en niet aandacht in de
beroepspraktijk krijgen. Ten derde kon door het schetsen van een overzicht van de
huidige literatuur hierop worden gereflecteerd (zie Van 't Hof 2006).

Wat aan de literatuur opvalt is, dat het vergroten van kennis over en inzicht in de
rol van interimmanagers een terugkerende vraag is. Het gaat om een
kennisprobleem vanuit de praktijk met als doel het handelen te kunnen verbeteren.
Geerdink  en Ten Koppel kwamen  in  1994  al  tot de uitspraak,  dat de kwaliteit  van
de geleverde diensten in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Een
decennium later heeft Boon (2005) het nog steeds over het vraagstuk van het
verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Deze instandhouding heeft te

' Enkele auteurs hebben ook oog voor de nadelen van het inschakelen van een
interimmanager, zie bijvoorbeeld Banning & Klep (1987).

11



maken met de kritiek van opdrachtgevers op de resultaten van interimopdrachten
en de wijze waarop de opdrachten zijn uitgevoerd (Boon & Devos, 1993; Ramondt,
2001). Voor interimbureaus is  'het kaf van het koren scheiden' een kritiek signaal
voor het voortbestaan van het leveren van hun (commerciele) diensten: In het
discours over interimmanagement staat dit ook wel beter bekend onder de noemers

van professionaliseren en professionalisering. Op verschillende niveaus zijn
professionaliseringsinitiatieven ontplooid:
•         Op individueel niveau gaat het om competentieontwikkeling als basis voor
het verbeteren van het handelen (zie bijvoorbeeld Burger & Van Staveren, 2002;
Reijniers, 2003; Maas, 2004). De algemene gedachtengang hierbij is, dat
interimmanagers zo goed zijn als hun laatste opdracht. Om hun inzetbaarheid te
stimuleren is continue persoonlijke ontwikkeling noodzakelijk (Bremer, 2000;
Reijniers, 2003).
•      Op bureauniveau gaat het om acties die het aanbod van bureaudiensten
ontwikkelen. Dit betreft zowel positioneringinitiatieven, als begeleiding en
individuele ontwikkeling van interimmanagers (zie bijvoorbeeld Ramondt, 2004).
•         Op het niveau van de beroepsgroep, ook wel collectief niveau genoemd,
zijn initiatieven tot het oprichten van de Raad voor Interim Management (RIM),
Orde van Register Managers (ORM) en het IM-register genomen. De twee
verenigingen hebben tot doel de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken en de
kennis van de aangesloten leden verder te ontwikkelen (zie Boon, 2005 voor een
uitvoerige verhandeling). De bijbehorende criteria zijn daarvoor vastgelegd in het
IM-register. Onduidelijk is in welke mate naleving van de code plaatsvindt, of dat
het hebben van een beroepscode binnen de beroepsgroep als voldoende wordt
gezien. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Boon (2005), dat de door hem
onderzochte interimmanagers professionaliseren als een individuele
verantwoordelijkheid en noodzaak zien, maar hiertoe wel initiatieven vanuit
interimbureaus en de verenigingen verwachten.

1.2 Probleemstelling en albakening
Inzicht in het handelen van interimmanagers wordt dus gezien als een vereiste om
het handelen te kunnen verbeteren. Dit pleidooi is echter alles behalve recent. In
1996 pleitten Ten Koppel & De Heer (p.352) voor nader onderzoek en wel om de
volgende reden: "naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij nog veel meer leren uit
de ervaringen van opdrachtgevers en interimmanagers. ... Processen van
verandering waar interimmanagers heden ten dage in opereren verdienen nader
onderzocht te worden. Hoe verlopen veranderingsprocessen. Hoe opereert een
interimmanager daarin en hoe gaat hij om met andere partijen die ook hun invloed

2 Witvliet (2005) verwijst op dit punt naar het gebruik van psychologische testen voor het
selecteren van interimmanagers.
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aan willen wenden om het proces een kant op te sturen. Wat is zijn stijl en kan hij
varieren in die stijl en op welke momenten doet hij dat. Hoe en wanneer za! hij zijn
formele macht (indien aanwezig) en zijn informele macht aanwenden om zaken af
te dwingen. Hoe stuurt een interimmanager,". Aangezien deze vragen een
decennium later nog steeds actueel zijn, kan worden afgevraagd hoe dat komt.
Volgens Van Hout et al. (2004, p. 15) is de reden hiervoor, dat veel kennis
"besloten Iblijftl in de interim-managementpraktijk: in de individuele beleving van
interim-managers, in de vaak enkelvoudige ervaring van opdrachtgevers en in de
concurrentiegevoelige kennis en informatie van interim-managementbureaus. Die
beslotenheid houdt vooroordelen in stand. Het weerhoudt de mensen die bij
interim-opdrachten zijn betrokken van elkaar te leren. Het ontbreken van openheid
en toegankelijkheid belemmert bovendien de professionalisering van interim-
management". Om tegemoet te komen aan deze kennisbehoefte is, in navolging
van Stebbins (2001), gekozen voor een exploratieve opzet van de studie om daarbij
optimaal gebruik te maken vanuit de ervaringen vanuit het veld. Ervaringen die in
deze studie bijdragen aan het kennisprobleem en niet aan het daadwerkelijk
verbeteren van het handelen van interimmanagers. Ervaringen die onherroepelijk
een actorperspectief in plaats van een theoretisch perspectief tot gevolg hebben:
Onderstaande figuur  1, een bewerking van het stakeholdermodel van Van Hout et
al. (2004), is behulpzaam gebleken bij het expliciteren en kiezen van een bepaald
actorperspectief

interimmanager 4 I opdrachtgever
A A

4                                                              8
:

='                                                                                                                                                                                                                       i                                                     C:
€                                                                                  R
g
V V

interimbureau 4 I clientorganisatie

Figuur 1.1 Actoren bij interimopdrachten

3 Zie hier het paradigmatische onderscheid tussen objectiviteit en subjectiviteit terugkomen.
In de organisatietheoretische literatuur vindt al jaren een polariserende discussie plaats over
wetenschapsfilosofische uitgangspunten. Hierbij zou het (neo-) positivisme uit het
functionalistische paradigma beter of slechter zijn dan bijvoorbeeld het constructivisme uit
het interpretatieve paradigma. Dit nog los van de vraag wanneer en op welke wijze
onderzoek deductief of inductief op te zetten. Deze studie gaat niet in op deze discussie en
haar achtergronden.
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De figuur toont dat hoofdzakelijk vier actoren bij het uitvoeren van
interimopdrachten zijn te onderscheiden. Het gaat om (1) de persoon van een
interimmanager, (2) de opdrachtgever van een interimopdracht, (3) de
clientorganisatie waar de interimmanager zijn werkzaamheden (opdracht) verricht
en (4) het interimbureau waar de interimmanager eventueel bij aangesloten,
ingeschreven of in dienst is. In §2.5 ga ik inhoudelijk op deze vier actoren in. Voor
nu volsta ik met het onderscheiden van de aanbodzijde (interimmanager en
interimbureau) en vraagzijde (opdrachtgever en clientorganisatie) van het model.
Deze studie is verricht vanuit het perspectief van de aanbodzijde van de markt.  De
reden hiervoor is tweeledig. Naar mijn mening is vanuit de aanbodzijde in beginsel
de grootste toegevoegde waarde aan de literatuur over interimmanagement te
leveren, omdat het hier over actoren gaat die interimmanagement uitoefenen.
Daarnaast is deze studie mede mogelijk gemaakt door een interimbureau, wat het
verschaffen van toegang tot de eerder genoemde lastig toegankelijke kennis en
informatie aanzienlijk eenvoudig heeft gemaakt.

Bovenstaande heeft tot de volgende doelstelling in het onderzoek geleid:

Het inventariseren en conceptualiseren van werkelijkheidsconstructies ten aanzien
van het uitvoeren van interimopdrachten door interimmanagers, om te achterhalen

hoe processen van organisatieverandering tijdens het uitvoeren van
interimopdrachten verlopen.

Op basis van de doelstelling en het gekozen perspectief in het onderzoek is de
volgende vraagstelling geformuleerd om aan te geven welke kennis gegenereerd
moet worden om het doel van het onderzoek te bereiken:

Hoe verlopen processen van organisatieverandering tijdens het uitvoeren van een
interimopdracht vanuit het perspectiefvan de aanbodzijde van de markt voor

interimmanagement?

In de vraagstelling zijn enkele abstracte begrippen opgenomen, die om een nadere
toelichting vragen. Het gaat hierbij niet om waarheid of gangbaar woordgebruik,
maar om bruikbaarheid van de gehanteerde begrippen in het onderzoek.
Verschuren en Doorewaard (2000) noemen dit ook wel stipulatieve definities. De
begrippen die een nadere toelichting vragen zijn: 'processen van
organisatieverandering', 'uitvoeren van een interimopdracht' en 'aanbodzijde van
de markt voor interimmanagement'.

Van de Ven & Poole (1995, p.512) definieren processen van
organisatieverandering als: "the progression  of events  in  an  organizational  entity's
existence  over  time...Change  is   an  empirical  observation  of  difference  in  form.
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quality, or state over time in an organizational entity. The entity may be an
individual's job,  a work  group,  an  organizational  strategy,  a program,  a  product,
or  the  overall  organization...A  process  theory  (is)  an  explanation  of how  and  why
an   organizational   entity changes". Deze definitie is in overeenstemming met
Strauss & Corbin   (1998,   p. 165)   die een proces beschrijven   als: "a series   Of
evolving sequences of action/interaction  that  occur over time and space,  changing
or  sometimes  remaining  the  same  in  response  to  situation  or  context'. In beide
definities staat het element tijd centraal. In deze studie zijn processen van
organisatieveranderingen: "een afbakening in de tijd vanaf het moment dat een
opdracht tot stand komt tot en met het beeindigen van de opdracht en het vertrek
van interimmanagers uit organisaties". Door deze momenten in de tijd te kiezen
komt het uitvoeringsproces naar mijn mening het beste tot stand.

Het uitvoeren van een interimopdracht is in dit onderzoek: "het, op basis van cen
management overeenkomst, vervullen van een bestaande of een nieuw gecreeerde
arbeidsfunctie met als doel op tijdelijke basis een omschreven probleem in een
organisatie op te lossen, waarbij verantwoording aan een opdrachtgever wordt
afgelegd" (zie ook §2.3).

De aanbodzijde van de markt voor interimmanagement is in dit onderzoek:
6. interimmanagers en interimbureaus in Nederlan(14 die zich op het directieniveau in
organisaties richten". Het discours over het vervullen van topfuncties, spreekt ook
wel over 'managerial elites': "those who occupy formally defined positions of
authority, those at the head of or who could be said to be in strategic positions in
private  and public organisations  of various sizes.  Institutionally the  interest is  in
position holders who carry labels such as Chairman, President, Chief Executive
Officer, Managing Director, or inside or outside Director" (Pettigrew, 1992,
p.163). Voor de volledigheid vermeld ik nog dat hier per definitie sprake is van
extern aangestelde interimmanagers, omdat anders ook niet over interimbureaus
gesproken hoeft te worden.

1.3 Keuzes van de studie

Het uitdagende van een weinig onderzocht onderwerp is, dat op voorhand nooit
geheel duidelijk is welke theoretische elementen opgenomen of juist uitgesloten
moeten worden. Ten aanzien van het onderliggende vraagstuk is duidelijk, dat al
theoretiserend vele aspecten een rol kunnen spelen. Het is alleen de vraag welke
aspecten nu zo kenmerkend voor interimmanagers zijn. Met andere woorden, wat
onderscheidt interimmanagers nu van 'normale' managers? En welke theoretische
uitgangspunten kunnen behulpzaam zijn bij het beter proberen te doorgronden van

4  Een nadere methodologische verantwoording en afbakening vinden plaats in hoofdstuk  3.
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het fenomeen interimmanagement? Als dan gekozen wordt om te redeneren vanuit
de referentiekaders van de praktijk om een inductief en exploratief onderzoek op te
zetten en daarna aan te sluiten bij bestaande theoretische inzichten, dan levert dat
naar mijn mening mogelijkheden voor theoretische vernieuwing in plaats van de
praktijk in bestaande theorieen te 'wringen'. Juist de breedte van deze aanpak is
daarbij, in vergelijking met deductieve vormen van onderzoek, kenmerkend.
Gezien de explorerende aard van het onderzoek is dit ook het doel, waarbij de te
identificeren thema's voor nader onderzoek (zie hoofdstuk 5) meer in de diepte
onderzocht kunnen worden. Zonder (een eerste) inzicht immers geen uitzicht.

Ook zijn argumenten tegen de keuze van het perspectief van interimmanagers en
interimbureaus te gebruiken. Verschillende organisatietheoretici hebben
beargumenteerd, dat veranderingen niet voldoende begrepen kunnen worden
zonder de inclusie van de ervaren sociale realiteiten van medewerkers
(bijvoorbeeld Boje, 2001; Collins, 1998). Daaraan zou ik het perspectief van
opdrachtgevers nog aan willen toevoegen. Niettemin wil ik wijzen op de
consistentie van mijn keuze in lijn met de probleemstelling. Het gaat in deze studie
niet om een compleet en objectief kenbare wereld 'daarbuiten: Het doel is om
werkelijkheidsconstructies over het uitvoeren van interimopdrachten vanuit het
perspectief van de aanbodzijde van de markt voor interimmanagement te
exploreren.  Het gaat daarbij  dus  om  het  ' Self' en diens representatie in plaats  van
de 'Other' en diens perceptie.

1.4 Relevantie

Hoewel op wetenschappelijke congressen, symposia en dergelijke de gedachte van
'kennis om de kennis' overheerst, ben ik persoonlijk een andere mening toegedaan.
De tijd en (financiele) middelen die in het doen van (een promotie-) onderzoek
gaan zitten, maken het voor mij belangrijk naast een wetenschappelijke bijdrage
ook een maatschappelijke bijdrage te leveren.

Voor het bepalen van de wetenschappelijke bijdrage maak ik in navolging van
Glaser & Strauss (1967) een onderscheid tussen 'inhoudelijke theorie' en 'formele
theorie'. De eerste heeft betrekking  op een concreet empirisch onderzoeksterrein;
in deze studie interimmanagement (de relevantie hiervoor zijn duidelijk op basis
van §1.1 en §1.2). De tweede heeft betrekking op een afgebakend
onderzoeksgebied. Daarbij moet eerst op basis van empirisch materiaal een
inhoudelijke theorie worden geformuleerd om te kunnen zien welke verschillende
formele theorieen misschien bruikbaar kunnen zijn om aan de inhoudelijke
formuleringen bij te dragen. Deze gefundeerde theorie is daarbij een doorlopende
theoretische discussie waarbij gebruik wordt gemaakt van categorieen en daarbij
behorende kenmerken. Glaser & Strauss (1967) zien het ontwikkelen van een
gefundeerde theorie dan ook als een proces van een zich steeds ontwikkelend
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geheel en niet als een voltooid product. Deze discussie komt uitvoerig aan bod in
hoofdstuk 5 en daarin zal blijken, dat ik dit proefschrift ook niet als een finaal
product met een sluitend antwoord beschouw.

Naast bovengenoemde bijdrage is de maatschappelijke of praktische relevantie
gericht op het leveren van inzichten die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de
kwaliteit van de dienstverlening van interimopdrachten: Ten tweede biedt het een
handreiking voor organisaties die overwegen een interimmanager aan te stellen. De
inzichten hebben betrekking op het handelen van interimmanagers tijdens het
uitvoeren van opdrachten. Meer inzicht hierin kan voor (potentiele) opdrachtgevers
tot een meer afgewogen keuze ('wil ik dit', 'wat haal ik binnen') en
verwachtingspatroon leiden. De derde maatschappelijke bijdrage betreft Nederland
als kennismaatschappij (-economie). Dit onderzoek is in nauwe relatie tussen
wetenschap en bedrijfsleven tot stand gekomen. Het instituut universiteit levert
hiermee een directe bijdrage aan haar bestaansrecht: het dienen van
maatschappelijke vraagstukken. Dit wil niet per definitie zeggen, dat
wetenschappelijk opgedane inzichten direct toepasbaar zijn. Wel kunnen deze voor
de beroepsgroep  stof voor discussie zijn.

1.5 Leeswijzer
Voordat ingegaan wordt op het uitvoeren van interimopdrachten, geef ik in het
volgende hoofdstuk eerst een overzicht van de bestaande literatuur over
interimmanagement. Hoofdstuk drie richt zich daarna op het uiteenzetten en
verklaren van de gehanteerde methodologie om de probleemstelling te kunnen
beantwoorden. De kern van deze studie bestaat uit hoofdstuk vier. Hierin komen de
onderzoeksresultaten aanbod en vindt een diepgaande analytische beschrijving van
het uitvoeren van interimopdrachten plaats. Tot slot wordt in hoofdstuk vijf
gereflecteerd op wat de inzichten hebben opgeleverd en vindt een discussie met
bestaande theorieen plaats.

5 Met meerdere bureaus is hierover al van gedachten gewisseld.
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2    Onderzoekscontext van interimmanagement

In hoofdstuk 1 is gebleken, dat sprake is van een terugkerende 'roep' om de kennis
over en inzicht in het werk van interimmanagers te vergroten. Ramondt (2004) is
van mening, dat deze vragen in de hedendaagse literatuur en praktijk van
interimmanagement te maken hebben met de ontwikkelingsfase van het fenomeen.
Om deze opmerking in zijn context te kunnen plaatsen, geef ik in dit hoofdstuk
eerst een weergave van de literatuur over interimmanagement. Het doel hiervan is
om door middel van een kritische beschouwing tot een thematische indeling van de
literatuur te komen: Dit hoofdstuk gaat zodoende niet over een beschrijving van de
(vermeende) beroepsgroep, haar marktontwikkelingen of het uitvoeren van
interimopdrachten. Het is een poging de bestaande literatuur over
interimmanagement te ordenen, zonder daarbij te willen pretenderen alle
onderwerpen te kunnen behandelen.

De eerste paragraaf gaat over interimmanagement in historisch perspectief. De
diversiteit en daarmee gepaard gaande complexiteit rondom de plaatsbepaling van
interimmanagement komt in de tweede paragraaf aan de orde. Hierna toon ik een
inventarisatie van definities, om vervolgens dieper in te gaan wat als redenen
worden gezien om van interimmanagement gebruik te maken. In de literatuur zijn
vier hoofdpartijen te onderscheiden die ik in paragraaf vijf bespreek. Als een na
laatste wordt ingegaan op het uitvoeringsproces van interimopdrachten en tot slot
vorm ik een eigen interpretatie van de aard van de literatuur. Naar mijn mening vat
deze indeling de centrale thema's samen zoals die in de literatuur over
interimmanagement zijn te vinden. De volgorde van de thema's is omwille van de
leesbaarheid gekozen  en zo bezien relatief willekeurig.

2.1 Interimmanagement in Nederlands historisch perspectief
Naar mijn mening is literatuur over interimmanagement en de discussies die daarin
plaatsvinden het beste te begrijpen wanneer zij in een beschrijvend historisch
perspectief wordt geplaatst.  In deze paragraaf volsta ik met een schets7.

In  de jaren 1960 veranderde Nederland geleidelijk van een productie-economie  in
een markteconomie. Er was sprake van een groeiende internationale concurrentie
op basis van goedkopere arbeidskrachten, stijgende grondstofprijzen en een

6 Een eerdere versie van dit hoofdstuk is verschenen in het tijdschrift M&0, zie Van 't Hof
(2006).
' Zie bijvoorbeeld Boon (2005) en Reijniers (2001-a) voor een gedetailleerde beschrijving.
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consument die steeds meer persoonlijke eisen ging stellen. Versneld door de
oliecrisis  van 1973 raakten   tal van bedrijven in korte   tijd   in de problemen   en

balanceerden op de rand van faillissement. Het zittende management bleek op deze
plotselinge situatie vaak geen antwoord te hebben en de eerste grote saneringen
vonden plaats (Roos, 1993; Reijniers, 2001-a). Opvallend was, dat in meer dan 70
procent van de gevallen de oorzaak werd toegeschreven aan mismanagement en
slechts in minder dan tien procent van de gevallen aan externe economische
factoren (Banning & Klep, 1987). Directeuren uit het bedrijfsleven, veelal
zelfstandig opererende vroeggepensioneerden, boden zich aan om op korte termijn
orde op zaken te stellen. De commissarissen van de geplaagde industriele
ondernemingen gingen hier graag op in en verzochten de zittende directeuren
tijdelijk hun positie aan hen af te staan (Roos, 1993; Reijniers, 2001-a). De
saneringen hadden niet alleen gevolgen voor de onderste regionen in bedrijven.
Ook managers kwamen in een aantal gevallen op straat te staan en sommigen
boden zichzelf daarna aan als interimmanager (Roos,  1993).

Vanaf het midden  van de jaren  1970 en begin jaren 1980 werden interimmanagers
als heroische bestrijders van organisaties in crisis gezien. Aan het eind van die
periode begon het karakter van interimmanagement echter te veranderen. In veel
ondernemingen was geen sprake meer van een dreigend faillissement. Wel groeide
het besef dat een fundamentele strategische omslag in de bedrij fsvoering nodig was
die het zittende management niet voor elkaar kon krijgen. Vooral door allerlei
ontwikkelingen op telecommunicatiegebied bleef de interne ontwikkeling van
bedrijven achter bij de eisen van de concurrerende markt (Reijniers, 2001-a).
Beslissingen dienden steeds sneller te worden genomen, zonder dat alle aspecten
duidelijk waren, laat staan afgewogen konden worden (Ten Koppel & De Heer,
1996). Andere oorzaken waren onder andere: kortere levenscycli van producten en
markten, efficiency operaties, minimalisering van stafafdelingen, 'outsourcing',
internationale concurrentie, fusies en overnames. In vele ondernemingen dreigde
de concurrentiepositie in gevaar te komen als niet tijdig de koers verlegd zou
worden en de interne organisatie zich hierop in de vorm van kwaliteitsverbetering,
kostenverlaging en snelheid van handelen zou aanpassen (Reijniers, 2001-a).

Halverwege de jaren 1980 begonnen steeds meer bedrijven   op een crisis   te
anticiperen door interimmanagers opdracht te geven tijdig strategische en
operationele veranderingen in gang te zetten en te implementeren. Naast
crisismanagement hielden interimmanagers zich nu ook bezig met andere vormen
van organisatieverandering. Deze veranderingen hadden betrekking op
bijvoorbeeld het kantelen van organisaties van een product- naar een marktgerichte
inrichting. Tegen deze achtergrond    werd    in     1986    de     Raad voor Interim
Management (RIM) opgericht. Een brancheorganisatie voor

interimmanagementbureaus met als doel het beeld van de interimmanager als
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radicale saneerder te corrigeren en de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken
door het invoeren van een gedragscode en tuchtrecht.

Eind jaren  1980 vond vervolgens een nieuwe  een  golf van faillissementen, fusies,
overnames, afslankingen en reorganisaties plaats. Hierdoor kwamen wederom vele
(management-) posities te vervallen en verschenen veel ex-directeuren van 50 jaar
en ouder op de arbeidsmarkt. De praktijk leerde dat zij, mede vanwege hun leeftijd
en de geringere vraag naar (top-)management, moeilijk weer aan de slag kwamen.
Ook headhunters en recruitmentbureaus zagen geen mogelijkheden voor hen. Het
gevolg was, dat velen zelf hun kennis en ervaringen gingen aanbieden als
zelfstandig adviseur of manager.   In   1991   is  voor deze groep zelfstandigen  de
beroepsorganisatie Nederlandse Orde voor Register Managers (ORM), als
tegenhanger van de RIM, ingesteld. Begin jaren 1990 ontstond vervolgens  ook de
behoefte aan interimmanagers op functioneel managementniveau. Het ging hier om
posities vlak onder de algemene directie; bijvoorbeeld op het gebied van
personeelszaken, logistiek, financien of productie.

Parallel aan de geschetste ontwikkeling ontstond in Nederland een groei van
fiexibele arbeid, vooral op uitvoerend niveau: het werkterrein van uitzendbureaus.
Organisaties kozen bewust voor numerieke flexibiliteit van het personeelsbestand8
Zij schakelden steeds vaker over van werknemers met arbeidscontracten voor
onbepaalde tijd naar allerlei vormen van flexibele arbeid. In de tweede helft van de
jaren 1990 gingen uitzendbureaus ook steeds vaker lagere en middenmanagement
posities op detacheringbasis aanbieden (Reijniers, 2001-a). In reactie op signalen
vanuit de markt over de onduidelijkheid van het niveau en de kwaliteit van de
dienstverlening, hebben de RIM en de ORM in 2001 het initiatief genomen om de
eigen bestanden en kwalificaties in een centraal register op te nemen en het IM-
register op te richten. Boon (2005) constateert echter, dat interimmanagers een
gebrek aan kennis over de gedragsregels van beide organisaties hebben en daarbij
ook weinig motivatie kennen om deze uberhaupt na te leven. Met deze conclusie is
een deel van de legitimiteit van de RIM en ORM ter discussie komen te staan.

8 Numerieke flexibiliteit wordt in relatie tot interimmanagement gezien als een middel om
flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de externe omgeving van een organisatie
en om kosten te besparen. Als argument hiervoor wordt vaak verwezen naar het flexibele
deel van het arbeidsbestand volgens Handy (1991).
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Bovenstaande ontwikkeling van de markt voor interimmanagement is
wetenschappelijk gezien geen uniek verschijnsel. Onderzoek en literatuur op het
gebied van strategie en marketing heeft geleerd, dat de ontwikkeling van markten
vier fasen doorlopen: wording, groei, verzadiging en neergang. Volgens Reijniers
(2001-b) bevindt de markt voor interimmanagement zich nu aan het begin van de
derde fase. Dit zou betekenen dat interimmanagement 'volwassen' begint te
worden en een daarbij behorende verzadiging in het aanbod optreedt.

2.2 Vormen van interimmanagement
Het praten over interimmanagement heeft het risico in zich te verworden tot een
Babylonische spraakverwarring. Een uitingsvorm hiervan is de volgende uitspraak:
"the   term    'interim    management'    can   mean    anything   from    a   senior    temp    to
somebody who is making a career as a top executive for different companies as
required' (Hawksley, 1995, p.50). Een reden hiervoor kan gevonden worden in de
diversiteit van verschillende uitingsvormen. Opmerkingen zoals: "er ontstaat een
eindeloze discussie over hoe interim-management te definieren, wie wel en niet tot
de beroepsgroep mag worden gerekend en wie dat mag bepalen" (Boon, 2005,
p.21), vind ik dan ook te gemakkelijk. Het expliciteren van verschillende vormen
lijkt hierbij een basisvoorwaarde. Te beginnen met het onderscheid tussen extern
en intern aangestelde interimmanagers. Met in acht neming van de geschetste
historische ontwikkeling   was tot midden jaren 1990 enkel sprake van extern
interimmanagement en dit is nog steeds het algemene uitgangspunt in de literatuur.
Sindsdien heeft deze managementvorm zich (voornamelijk) ontwikkeld op basis
van economische overwegingen ('externen zijn duur'), ook binnen organisaties.
Grotere organisaties maken volgens Reyn (1995) gebruik van de mogelijkheid om
eigen managers naar interne opdrachten te verschuiven waar een tekort aan
expertise moet worden aangevuld. Van Hout (2001) wijst hierbij ook op de
voordelen van het aanstellen van interne managers. Zij zijn beter op de hoogte van
de lokale situatie, zijn sneller ingewerkt en de kennis en ervaring die wordt
opgedaan in specifieke situaties blijft voor de organisatie behouden. Daarnaast
maakt intern interimmanagement (binnen de rijksoverheid) expliciet deel uit van
een 'management development' traject: "interim-management wordt blijkbaar
gezien als een goede manier om potentiale managers belangrijke en wisselende
ervaringen binnen de organisatie op te laten doen" (Van Hout, 2001, p.50).
Ondanks bovenstaand onderscheid is in de literatuur het diffuse beeld van het
aanbod van interimmanagement een steeds terugkerende klacht. Opvallend is, dat
nauwelijks initiatieven zijn genomen deze markt in beeld te brengen. Om een
antwoord te vinden op de vraag wat dit beeld nu zo onduidelijk maakt, maak ik een
indeling naar functieniveau en naar type uitvoering van opdrachten.
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2.2.1 Functieniveau

Gedurende de afgelopen 30 jaar heeft het beroepsveld zich ontwikkeld van het
exclusieve domein op algemeen managementniveau met strategische vraagstukken
tot een spectrum met verschillende vormen van tijdelijke arbeid op diverse niveaus

in organisaties; al dan niet gesegmenteerd naar markt (zie bijvoorbeeld Reijniers,
2001 a; Witvliet,  2005). De opgetreden differentiatie  is  dan  ook een reden waarom

de 'oprichters' deze ontwikkelingen als een devaluatie van hun status zien (zie
bijvoorbeeld Reijniers,  2001 a).  Het is een aantasting van hun exclusieve status als
'executive' interimmanagers op algemeen managementniveau. In de literatuur
vanaf 19909, veelal geschreven vanuit de positie van interimbureaus, wordt alleen

interimmanagement op directieniveau of net daaronder als de enige echte vorm van
interimmanagement gezien. Hiervoor dragen de auteurs allerlei argumenten aan
met betrekking tot noodzakelijke bestuurlijke bevoegdheden: "veelal milen wij
interim managers in de hogere regionen van de organisatie aantreffen vanuit het
oogpunt  van  financiUn   en   daadkracht...hoe   hoger   in  de   organisatie,   hoe   meer
mogelijkheden de interim manager heeft om zaken fundamenteel te veranderen; de
'span  of control '  en het  aantal  strategische issues  is  immers  groter"  (Van der Togt,
1994, p. 17). Gezien de marktontwikkelingen en de opkomst van interne vormen
van interimmanagement is het alleen achterhaald om aan dit exclusieve domein
vast te houden.

Aan de literatuur valt op, dat deze hoofdzakelijk over bovenstaande aanbodzijde
van de markt bericht. Goss & Bridson (1998) zijn dan ook de enigen die, met
onderstaand ordeningsmodel (figuur 2.1), expliciet pogen de vraagzijde en
aanbodzijde van interimmanagement te koppelen. Zij maken daarbij ook een
onderscheid naar niveau binnen organisaties. De kern van de literatuur over
interimmanagement is in dit model terug te vinden, of hierin te plaatsen; vooral
waar het 'matching' betreft. Matching is het selectieproces om het 'juiste' type (de
persoon) interimmanager voor de opdracht te werven.

9 Vanaf dit moment brak differentiatie in het aanbod echt door.
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Aanbodzijde: Vraagzijde:
karakteristieken van het individu organisationele vereisten

Niveau van Motief Bekwaamheid Behoefte Rol
interim-
management                                    . 
Directie Toewijding Strategische, 1 Transitionele Transforma-

aan professie ondernemende   noodmaatregel tionele leider
interim- competenties en     . 2

:1'management ervaring op Z
directie niveau        l

Functioneel Beste huidige Functioneel * Functionele Toegepaste
optie specialisme op 0. noodmaatregel organisatie-

een hoog niveau       . - adviseur
Operationeel Weg naar Operationele en - · Instrumentele Tijdelijke

permanent toezichthoudende noodmaatregel 'bestuurder'
werk competenties

Figuur 2.1 Interimmanagement typologie (naar Goss & Bridson, 1998)

De aanbodzijde gaat over kenmerken van de individuele interimmanager. Motivatie
hangt samen met redenen waarom iemand een interimmanager wil worden (zie ook
Inkson et al. 2001). Bekwaamheid verwijst naar managementervaring, varierend
van operationeel management tot senior management. Aan de vraagzijde staan de
behoefte van en de rol in de organisatie. Volgens Goss & Bridson (1998: p.40)
hangt de effectiviteit van een interimopdracht af van de nauwkeurigheid van het
selectieproces: "the managerial role associated with interim management varies in
relation  to  the  need  and supply-side factors.  This  may vary from  limited  discretion
through the exercise of independent expertise  (applied consultant) to the executive
role of a transformational leader". Zoals gesteld door Van Hout et al. (2004) gaat
het om het succes van het samenspel van actoren. De verantwoordelijkheid voor de
'match' kan dus niet simpelweg bij een interimmanager worden gelegd. Een
opdrachtgever en eventueel  een interimbureau spelen hier ook een rot in.

10 ,
Eventueel'; omdat interimmanagers ook als zelfstandige zonder tussenkomst van een

bureau kunnen opereren. Zie Maas (2004) voor een overzicht van verschillende
aanbodsvormen van interimmanagers.
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2.2.2 Type opdracht
Een andere veel voorkomende manier van het beschrijven van interimmanagement
is naar soort opdracht. Om recht te doen aan de behoefte aan meer kennis en inzicht
in het vakgebied onderscheid ik het type interimmanagement van de inhoudi 1 12.

a)         Het type interimmanagement heeft betrekking op het doel van het inzetten
van een interimmanager.

b)          De inhoud van de opdracht betreft de uitvoering van hetgeen de
interimmanager doet: de roluitoefening.

Volgens Wichard (1994), Van Hout (2001) en Reijniers (2001) is het doel van een
interimopdracht Of overbruggen Of veranderen. 'Overbruggingsmanagement'
betreft het tijdelijk vervullen van een vacante positie waarbij het handhaven van de
status-quo en het waarborgen van de continuReit centraal staat. Dit type
interimmanagement is ontstaan in combinatie met 'executive search', waarbij de
interimmanager 'op de winkel past', terwijl bijvoorbeeld een 'headhunter' een
vaste manager zoekt (Reyn, 1995). Dit wordt ook wel 'leidinggeven ad interim'
genoemd. 'Verandermanagement' is een uitvoeringsvorm van interimmanagement
waarbij structurele, strategische en operationele veranderingen om verschillende
redenen geYnitieerd en germplementeerd (moeten) worden. Binnen dit type kunnen
opdrachten op een Continuum worden gepositioneerd van 'business development'
activiteiten (incrementele en continue veranderingen) aan de ene kant en crises,
'turnarounds' en reorganisaties (radicale en discontinue veranderingen) aan de
andere kant 13 Omdat auteurs deze laatste indeling niet maken, hebben zij
verschillende verschijningsvormen van interimmanagement als aparte vorm
ingedeeld, zonder hierbij expliciet te vermelden dat deze direct of indirect deel uit
maken van verandermanagement. Zonder uitputtend te willen zijn, leverde een
inventarisatie van auteurs zo'n 20 verschillende vormen op (zie tabel 2.1).
Hierdoor lijkt het alsof iedere auteur zijn eigen begrippen hanteert.

' '  Van Hout et al. (2004) spreken over 'vorm' en 'inhoud'.
12 Witvliet (2005) wordt gevolgd, namelijk dat het indelen in categorieen gradueel en
problematisch is.
13 In de praktijk is een nieuw soort onderscheid tussen beide vormen in opkomst, waarbij
opdrachten voor incrementele veranderingen het label 'termijnmanagement' mee lijken te
krijgen en opdrachten voor radicale veranderingen 'interimmanagement' genoemd worden.
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Tabel 2.1 Typen  en inhoud van interimopdrachten

-a i 26 i - E S ir
R g J .29  E  E a -

ig    1 i -- > S C' - 5
S    2   088:  Z

66 -O 6
m =    * 1     11  3 . - -  & 8  15- 8
    A il  :8 8     '8       6  3   .8C                 h             - -·                 5

0                        k                                >:

Overbruggingsmanagement • • • • • • • • • •
l4

Verandermanagement
begeleidingsmanagement                      •
communicatiemanagement                                                                                         •
conflictmanagement
contractmanagement
crisismanagement
deskundigheids /
expertisemanagement
fusie-, ontvlechtings-,                •                 •     •                         •
buyoutmanagement
herstructureringsmanagement                 •
implementatiemanagement                                                                                  •
liquidatiemanagement  • •    • •
ondersteuningsmanagement                   •                              •
opbouwmanagement                  •                        •
procesmanagement
projectmanagement
reorganisatiemanagement
saneringsmanagement                                   •                                •
transformatiemanagement
turnaroundmanagement  • • • •

Bovenstaande vormen hebben drie zaken met elkaar gemeen. Ten eerste geeft bijna
geen enkele auteur (heldere en uitsluitende) definities van de verschillende vormen
van interimmanagement die zij onderscheidt (zie ook Boon, 2005). Wanneer wel
gegeven, levert dit bij vele auteurs inconsistenties op. Zo gebruikt Wichard (1994)
bijvoorbeeld de term projectmanagement als synoniem voor expertise-/
deskundigheidsmanagement. Ten tweede is onduidelijk, waarom de vormen nu zo
typerend zijn voor interimopdrachten en waarom eenzijdige aandacht bestaat voor
de mogelijkheden van het inschakelen van een interimmanager. Ten derde zijn
sommige auteurs van mening, dat bepaalde vormen zeer dicht bij elkaar liggen en

14 De auteurs noemen deze vorm de rot van 'statutair directeur'.

26



elkaar deels overlappen.

Auteurs zoals Banning  &  Klep  en Reyn waren  in 1987 respectievelijk  1995  al  van
mening, dat interimmanagement geevolueerd is van reactief 'turnaround
management' naar een proactief beleidsinstrument voor strategische
organisatieontwikkeling. Dit is nog maar de vraag gezien het beperkte onderzoek
dat hier naar verricht is. Daarnaast is differentiatie in het aanbod opgetreden, wat
iets anders is dan de vaak genoemde 'evolutie' in het aanbod. Al met al zijn alle
auteurs het er over eens, dat interimmanagement zich ontwikkeld heeft van een
exclusief reactief domein tot een continuum waar interimmanagement ook in
proactieve organisationele situaties ingezet kan worden.

In lijn hiermee wijzen auteurs zoals Banning & Klep (1987), Roos (1993) en Van
der Togt (1994) er ook op, dat het voor interimmanagers van belang is te weten in
welk stadium van ontwikkeling clientorganisaties zich bevinden. Regelmatig gaan
auteurs hierbij in op het groeifasemodel van Greiner (1972). Dit model visualiseert
periodes van evolutie of ontwikkeling, afgewisseld door crisissituaties die in dit
model inherent zijn aan de verschillende overgangsfases. De overgangsfases
veronderstellen, dat naast veranderingen in structuur ook veranderingen in
management en leiderschapsstijl noodzakelijk zijn. Met dit evolutiemodel in het
achterhoofd kan worden verklaard waarom de diverse uitingsvormen van
'verandermanagement' (zie tabel 2.1) raakvlakken met elkaar vertonen. Simpelweg
omdat bijvoorbeeld 'opbouwmanagement', 'turnaroundmanagement' en

'liquidatiemanagement' verschillende levensfasen van organisaties betreffen.

2.3 Definities van interimmanagement
Op basis van de voorgaande paragrafen mag het geen verbazing wekken, dat in de
literatuur veel onduidelijkheid bestaat over definities van de begrippen
'interimmanager' en 'interimmanagement'. Dit heeft tot gevolg,   dat de definities
die wel bestaan weinig gemeenschappelijks vertonen. In navolging van Van Hout
(2001) valt het op, dat het merendeel van de auteurs (bijvoorbeeld Golzen, 1992;
Boon & Devos, 1993; Van de Wiel, Ten Koppel & Glaser, 1993; Wichard, 1994;
Reyn, 1995) het onderwerp benadert als een sturingsinstrument (strategische
'business tool') voor het management van de clientorganisatie welke zij als
uitgangspunt nemen (interimmanagement als functie). Andere auteurs beschrijven
interimmanagement niet vanuit de clientorganisatie, maar het uitvoeren van
interimopdrachten geldt als uitgangspunt (interimmanagement als roO
(bijvoorbeeld Banning & Klep, 1987; Van der Togt, 1994; Ten Koppel & De Heer,
1996; Reijniers, 2001). Het verschil in locus verklaart voor een deel ook het
verschil in begripsdefinities. In tabel 2.2 geef ik een deel van de bestaande
definities in chronologische volgorde weer. Het doel hien'an is om de
kernbegrippen uit alle definities c.q. omschrijvingen te destilleren om vervolgens
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tot eigen definities te komen.

Tabel 2.2 Dejinities interimmanagement

Auteur definitie / omschrijving opmerking
Banning & "Het vervullen van tijdelijke leidinggevende taken
Klep (1987, met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en
p. 13) bevoegdheden in ondernemingen en andere

organisaties. In het algemeen gaat het om (delen van)
directiefuncties of functies die direct onder het
directieniveau worden uitgeoefend.

-

Ribbens & "Interim-management is het op tijdelijke basis
Viguurs uitvoeren van de managementfunctie van een
(1990, p. 1) organisatie o f deel daarvan door een buitenstaander."
Golzen (1992, Interim management is the temporary placement of Dit is de definitie.,

p. 16) highly qualified managers with the specific task of uit de afstudeer-
ensuring continuity within an organisation. It can scriptie van Irene
also be put to augment the skills of an existing Schoemakers 15

management team.
"

Roos (1993, Het binnen een organisatie of onderdelen van een Dit is op basis66

p.28) organisatie vervullen van tijdelijke leidinggevende van de definitie
taken met alle daarbij behorende van Banning &
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

" Klep
Geerdink & Interim management is een tijdelijk surplus aan66

Ten Koppel veranderingsmanagementervaring gericht op het
(1994, p.63) verbeteren van het veranderingspotentieel in de

organisatie en de veranderingsbekwaamheid van het
zittende management.

-

Wichard "Het tijdelijk vervullen van de rol van manager met
(1994, p. 13) alle (soms strikt afgebakende) bijbehorende formele

bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
"

Van der Togt Een interim manager is een manager die door een
66

(1994, p. 14) organisatie op tijdelijke basis en van buitenaf wordt
ingehuurd voor een bestaande positie, veelal in de
hogere regionen van de organisatie. Hij is
verantwoording schuldig aan de opdrachtgever en
veelal bestaat zijn werk uit het snel oplossen van
urgente problemen dan wel het doorvoeren van
veranderingen in welke aard dan ook, die in een
opdracht worden vastgelegd."

15

Schoemakers, I. 0989), Executive  Interim Management:  Het  bedrijf en  die  managers  in
relatie tot de Engelse cultuur, economieen en sociale factoren, Rijksuniversiteit Leiden,
doctoraalscriptie
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Reyn (1995, Bij interimmanagement wordt de leiding van een Hij bakent het
"

p.223-224) organisatie,  of een deel daarvan, doelbewust begrip eerst af
overgedragen aan een zelfstandig extern manager. door een grens te
Hij opereert in het bestaande organigram, krijgt de stellen bij het
verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van de weI of niet
managementfunctie, maar zijn opdracht is hebben van
contactueel vastgelegd voor een beperkte tijd en formele
uitgedrukt in concrete te behalen resultaten."          bevoegdhedenen

verantwoordelijk
heden en geeft
expliciet aan dat
het 'extern'
interimmanagem
ent betreft

Boogaart- Er is sprake van interim-management wanneer een
66

Bos & strategisch belangrijke sleutelfunctie, meestal op
Deenenkamp hoog leidinggevend niveau in de directie of het
(1995, p.9) eerste echelon daaronder tijdelijk wordt vervuld door

een buitenstaander die elders relevante werkervaring
heeft opgedaan en na voltooiing van de opdracht
weer achter de horizon verdwijnt.

"

Russam "Interim management is the engagement by an
(1996, p.31) organisation  of an executive within the middle to

senior management band for a limited and usually
fixed period of time. Interim management is a
resourcing option.

"

Van Hout Geeft geen
(2001) definitie, maar

schetst vier
kenmerken:
tijdelijke vorm
van organisatie-
management,
met een
variabele
doelstelling,
gericht op een
uniek
organisatorisch
probleem en op
basis van een
gepersonifieerd
managementinstr
umentarium.

Inkson et al. An interim manager is a management professional,
66

(2001, p.260) usually with a specific  area of expertise,  who
contracts, often through an agency, to provide a
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client company with short-term cover,
troubleshooting in an area of expertise, or
completion of a pre-defined project.

9,

Burger & Van "een organisatieprofessional die op tijdelijke basis
Staveren expertise levert in een organisatie.  Hij  o f zij
(2002, p.51- onderscheidt zich van andere externe organisatie-
52) professionals, zoals organisatieadviseurs, doordat hij

over de bevoegdheden beschikt die nodig zijn om de
(veranderingen  in de) organisatie o f het organisatie-
onderdeel aan te sturen. Daarmee is de interim-
manager tevens deel van het geheel geworden en kan
hij ter verantwoording worden geroepen voor de
effecten van zijn of haar handelen. "

Boon (2005, Interim-management is het tijdelijk door een66

p.30) buitenstaander laten vervullen van de rol van
manager, waarbij sprake is van een duidelijke
omschrijving van te bereiken resultaten en met alle
daarbij behorende verantwoordelijkheden en
relevante bevoegdheden.

"

66

Een interim-manager is een buitenstaander die in
een organisatie, in een tijdelijke rot van manager,
vooraf vastgestelde resultaten dient te bereiken en
daartoe alle relevante verantwoordelijkheden en
bevoegdheden krijgt."

www.rim.nl "Een interimmanager is specialist in het managen en
doorvoeren van structurele veranderingen binnen
profit en non-profit organisaties. Hij beschikt daartoe
- vaak in tegenstelling tot het zittende management -
over specifieke kennis, kunde en ervaring. Een
interimmanager combineert veelal twee rollen:
operationeel management (dagelijkse leiding op
topmanagementniveau) en veranderingsmanagement
(het implementeren van structurele veranderingen).
De inzet van een interimmanager is altijd tijdelijk."
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Tabel 2.2 maakt duidelijk dat er zoveel verschillende definities als auteurs zijn. Om
enig inzicht in deze diversiteit te verkrijgen worden hieronder de kernbegrippen
gedestilleerd en nader uitgewerkt.

Interim
Het belang van tijdelijkheid volgt uit het woord interim, wat is afgeleid van het
Latijnse 'ad interim'. Volgens Van Dale woordenboek (Geerts et al., 1984, p. 1210)
betrefthet de "tijd  tussen  het  aftreden  van  een functionaris  en  het  optreden  van  zijn
opvolger". In de literatuur wordt daarbij meestal gesproken over een periode van
zes tot achttien maanden. Boon (2005) ziet de kern van interimmanagement in de
vooropgezette tijdelijkheid waarbinnen bepaalde resultaten gerealiseerd moeten
worden en waarbij geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Organisatie
Dit kan zowel in de profit als non-profit sector zijn. Afhankelijk van de vorm (type
en het niveau) van de opdracht kan dit op verschillende posities plaatsvinden.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De formele macht die voortvloeit uit het functieniveau, wordt van groot belang
gezien om beslissingen te kunnen nemen en maatregelen door te voeren. Het
maken van duidelijke afspraken over bevoegdheden wordt daarbij als zeer
belangrijk beschouwd. Roos (1993) en Wichard (1994) wijzen daarbij op het
eventueel niet aanvaarden van de opdracht, wanneer hier niet aan wordt voldaan.

Managernent
Reijniers (2001-a, p. 11) merkt op, dat de functiebenaming 'management'
gedevalueerd is. "De functie bestrijkt vele organisatieniveaus en er is soms zelfs
sprake van een managementfunctie zonder dat er van leidinggeven aan mensen
sprake is". Daarnaast beschikt een interimmanager over een aantal eigenschappen
die verschillen van een 'gewone' manager (zie ook §2.5.1).

Van buitenaf / extern
In de (vak-)literatuur bestaat voornamelijk aandacht voor (de voordelen van het
inschakelen van een) extern aangestelde interimmanagers. Over interne vormen
van interimmanagement wordt nauwelijks bericht.

Reguliere functie
Dit begrip krijgt nauwelijks aandacht in de literatuur. Niettemin zie ik het begrip
als discriminerende variabele om meer vat op de definitievorming te krijgen. De
reden hiervoor is, dat in de literatuur veel onduidelijkheid bestaat over het verschil
tussen interimmanagers en projectmanagers. Van Hout (2001) en andere auteurs
zien projectmanagement als een van de verschijningsvormen van
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interimmanagement. Volgens van der Togt (1994) en Kessel & Van Kouterik
(1998) is juist sprake van projectmanagement als er geen sprake is van aanstelling
op een reguliere functie.

Hogere regionen
In de voorgaande paragraaf is al gepleit voor een ruimere opvatting voor het
verrichten van een interimopdracht, dan de beperking van het niveau tot de hogere
regionen binnen organisaties.

Verantwoording aan opdrachtgever
Een interimmanager levert een dienst en is verantwoording over de uitvoering en
kwaliteitsbewaking daarvan verschuldigd aan een opdrachtgever.

Problemen en veranderingen
Interimmanagers worden gezien als probleemoplossers, die vaak pas in urgente
situaties worden ingezet (zie §2.4). De historische context van interimmanagement
lijkt nog steeds bij te dragen aan dit beeld.

Om de onderscheidende kenmerken van interimmanagers ten aanzien van
'gewone' managers (overeenkomstige arbeidsfunctie) versus en projectmanagers
(overeenkomstige rol) te kunnen onderscheiden, zie ik het van belang de
karakteristieken op een rij te zetten. Ik maak daarbij het volgende onderscheid:
• Arbeidsfunctie (manager):

16 17- Reguliere functie in het organigram van de organisatie
- Leidinggevende positie met de daarbij behorende formele

verantwoordelijkheden en bevoegdheden'8.

16 Dit is kenmerkend, omdat het anders de tijdelijke functie van projectmanagement betreft.
17 Uit het eigen empirisch onderzoek is gebleken, dat dit zowel een bestaande als nieuw
gecreeerde functie kan betreffen.
18 Dit is kenmerkend, omdat dit het verschil met organisatieadviseurs maakt.
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•        Rol (interimmanagement):
-    Het vervullen van een specifieke opdracht op tijdelijke en contractuele

basisig, waarbij verantwoording aan een opdrachtgever wordt afgelegd.
- Een opdracht bestaat uit het vervullen van de omschreven

arbeidsfunctie en een omschreven probleem.
-     De arbeidsfunctie wordt na het vervullen van de opdracht verlaten20.
-    Managers met specifieke kennis en kunde21.

Op basis van het voorgaande definieer ik een interimmanager als volgt:
Een interimmanager is een bepaald type manager, die op basis van een
managementovereenkomst, een bestaande arbeidsfunctie vervult met als doel op
tijdelijke basis een omschreven probleem in een organisatie op te lossen en daarbij
verantwoording aan een opdrachtgever aflegt

Interimmanagement is dan:
Interimmanagement is het, op basis van een managementovereenkomst, venmllen
van een bestaande arbeidsfunctie met als doel op tijdelijke basis een omschreven
probleem in een organisatie op te lossen, waarbij verantwoording aan een
opdrachtgever wordt afgelegd.

Dergelijke definities hebben in zich, dat ze allesomvattend neigen te zijn. Voor het
empirische deel van deze studie verantwoord ik, in het volgende hoofdstuk, de
afbakening van de onderzoeksobjecten.

2.4 Redenen voor interimmanagement
In de Engelstalige literatuur 2 (bijvoorbeeld Hawksley, 1995; Golzen, 1992; Meyer,
1995; Murray, 1999; Russam, 1996; Russell, 1998) wordt nauwelijks geschreven
over condities waaronder een interimmanager aan te stellen. Auteurs verwijzen
veelal naar Handy's (1991) (economisch) argument voor organisaties om flexibel
te worden of te kunnen blijven. Interimmanagers worden daarbij gezien als
'portfoliomanagers'. Andere auteurs wijzen op het veranderde arbeidsperspectief
met de nadruk op het vraagstuk van 'employability' van het individu.
Interimmanagement heeft in deze literatuur veelal betrekking op het tijdelijk

'9 Dit moet niet worden opgevat in de betekenis van een arbeidsovereenkomst. Daarom
wordt het in de praktijk ook een managementovereenkomst genoemd.
20 Dit is kenmerkend, omdat anders sprake is van werving & selectie.
21 Dit is een algemeen standpunt over interimmanagers in de literatuur. Of dit zo is zal uit
§2.5.1 blijken.
22 De   term ' Engelstalige literatuur' betekent hier publicaties over interimmanagement   uit
landen zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland en Australie.
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invullen  van een bepaalde functie bij 'executive search'. Bureaus dragen daarbij
een lijst met mogelijke kandidaten aan een opdrachtgever voor, zonder
verantwoordelijk te worden voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Opmerkelijk aan deze Engelstalige literatuur is de overwegend economische
opvatting (de financiele voordelen) ten aanzien van het inzetten van externe

deskundigen.

In de Duitstalige literatuur (bijvoorbeeld Mestwerdt, 1998; Ribbert, 1995) wordt
voornamelijk gesproken over druk vanuit de externe omgeving om
interimmanagers aan te stellen. Voorbeelden daarbij zijn maatschappelijke
ontwikkelingen zoals flexibilisering van het personeelsbestand en het reduceren
van kosten. Bij gebrek aan empirisch onderzoek is onduidelijk wat nu met deze
'Management auf Zeit' wordt bedoeld.

In dat opzicht is de Nederlandstalige literatuur concreter over de vraag wanneer een
interimmanager in te schakelen. Dit heeft onder andere te maken met het feit, dat
het fenomeen al geruime tijd in Nederland bestaat 3 en meer publicaties over dit
onderwerp zijn verschenen. Genoemde redenen om een interimmanager in te
schakelen zijn divers van aard en vaak gebaseerd op persoonlijke ervaringen.
Niettemin concentreren deze zich hoofdzakelijk op 66n terrein: problemen in de
interne organisatie en vooral binnen het (top-) management (zie ook Geerdink &
Ten Koppel, 1994; Van Hout et al., 2004; Witvliet, 2005). Volgens Van der Togt
(1994) zijn de problemen waarvoor interimmanagers worden ingeschakeld zo
structureel en urgent, dat zij snel en onafhankelijk, impopulaire acties moeten
nemen. Wichard (1994) is dan ook van mening, dat de aanstelling van
interimmanagers gericht is op het orde op zaken stellen met als doel organisaties
weer levensvatbaar te maken. Trieschnigg (2006) heeft echter onderzocht welke
motieven opdrachtgevers hebben om interimmanagers aan te stellen. De significant
verschillende motieven in haar conclusie hebben betrekking op

overbruggingsmanagementopdrachten en verandermanagementopdrachten.
Motieven voor overbruggingsmanagement zijn volgens haar: de tijdelijke aard van
de opdracht, stimuleren van kenniscreatie, het overdragen van kennis, snel
ingewerkt zijn en frisse kijk van een buitenstaander. Motieven voor
verandermanagement zijn volgens haar: het hebben van tijd om na te denken hoe
een bepaalde functie of afdeling er in de toekomst uit kan zien bij vertrek van een
permanente manager, het bieden van coaching en ondersteuning en de objectiviteit
van een buitenstaander. In vergelijking met Boon (2005) is het opvallend, dat
vervanging van een vast aangestelde manager bij ziekte of verlof voor beide typen

23 Ter vergelijking, interimmanagement bestaat in de genoemde Engelstalige landen pas een
jaar of vijftien tegenover dertig jaar in Nederland.
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interimmanagement een bijna even belangrijk motief is24. Volgens Boon (2005)
zien opdrachtgevers interimopdrachten vooral als vervangingsopdrachten en
interimbureaus en interimmanagers vooral als veranderingsopdrachten. Hiermee
wordt voorbijgegaan aan het onderscheid tussen 'doel' en 'roluitoefening' zoals
genoemd in §2.2 bij type opdrachten. Vervangen heeft betrekking op de aanleiding
om een interimmanager aan te stellen, bijvoorbeeld omdat een algemeen directeur
ontslagen is. Het 'veranderen' heeft betrekking op de rolvervulling van een
opdracht. 'Vervangen' kan zodoende ook bij veranderingsopdrachten voorkomen
en is volgens Trieschnigg (2006) dus blijkbaar ook een ongeveer even belangrijk
motief

2.5 Centrale actoren

Waar Boon (2005) enkel beschrijvingen van opdrachtgevers, interimbureaus en
interimmanagers geeft, heb ik het stakeholderfiguur van Van Hout et al. (2004)
gebruikt (zie ook §1.2) om de literatuur over centrale actoren rondom
interimmanagement te analyseren. Zodoende komen in deze paragraaf de volgende
vier centrale actoren aan bod: interimmanager, opdrachtgever, clientorganisatie en
interimbureau.

2.5.1 Interimmanager
De persoon van de 'interimmanager' is een veelbesproken onderwerp in de
literatuur. De literatuur uit begin jaren 1990 bericht voornamelijk over allerlei
pragmatische voordelen met een opsomming aan competenties waarover
interimmanagers zouden (moeten) beschikken en een rijkheid aan rollen die ze
zouden (moeten) verrichten. Ruim een decennium later schrijven Boon (2005) en
Witvliet (2005) nog steeds over een positief en daadkrachtig zelfbeeld van
interimmanagers (en interimbureaus). Daadkrachtig om bestaande verhoudingen in
organisaties te doorbreken en veranderingsprocessen in gang te zetten, waartoe het
vaste management niet in staat zou zijn.

Van al deze opsommingen is alleen onduidelijk waar ze op gebaseerd zijn en
waarom ze nu juist zo kenmerkend voor interimmanagers zouden zijn. Bij mijn
weten zijn er slechts drie studies waarin onderzoek is verricht naar de kenmerkende
eigenschappen van interimmanagers in vergelijking met managers in vaste dienst.

1.       Zo hebben De Dreu & Siero (1993) voor twee scenario's (een dagelijkse
situatie en een crisissituatie) onderzocht, wat de verschillen in voorkeur voor de
wijze van conflicthantering zijn. Managers in vaste dienst verkozen, ongeacht de

24 Om deze reden wordt in dit hoofdstuk ook over 'overbruggen' gesproken. Dit in
tegenstelling tot 'waarnemen'  in Van  't Hof (2006).
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situatie, 'probleemoplossen' boven 'forceren' en 'compromis zoeken', die op hun
beurt verkozen werden boven 'toegeven' en 'vermijden'. Interimmanagers kennen
een zelfde prioritering toe in een dagelijkse situatie. Echter in een crisissituatie
verkozen zij 'forceren' boven 'probleemoplossen'. Als verklaring was gegeven, dat
interimmanagers minder rekening hoeven te houden met de langetermijngevolgen
van de door hen gevolgde wijze van conflicthantering. Een andere verklaring was,
dat managers in vaste dienst minder in staat zijn in te spelen op veranderende
situaties, omdat zij in een vast reactiepatroon zitten waarvan zij moeilijk afwijken.

2.     Feltham & Hughes (1999) zijn in hun onderzoek naar onderscheidende
persoonlijkheidskenmerken tot 12 significante verschillen gekomen25:
i. Harde toegewijde werker.
ii.         Behoefte om anderen te beheersen en te beinvloeden.
iii. Leiderschapsrol waarin zij zich competenter en met meer zelfvertrouwen

zien.
iv.         Gestructureerd type om efficient te kunnen werken.
v. Integratieve planner die veel waarde aan het planningsproces hecht.
vi. Negatieve behoefte aan regels en toezicht wat wijst op een voorkeur voor

weinig formalisatie van regels en structuren.
Vii. Conceptueel denker.
Viii. Behoefte aan verandering.
ix.  Behoefte om het werk af te maken: taakgeorianteerd en

resultaatgeorienteerd.
x.          Gemakkelijk in het snel nemen van besluiten met ingecalculeerde risico's.
xi. Hoger werktempo om het werk af te krijgen.
Xii. Behoefte aan daadkracht.
De onderzochte groep interimmanagers was daarbij zeer homogeen. Dit in
tegenstelling tot de groep managers in vaste dienst.

3.                 Kuijpers (2006) heeft  aan  de  hand van gevalideerde schalen 'permanente
managers' en interimmanagers op de variabelen 'prestatie' en 'effectiviteit en
satisfactie' onderzocht. Binnen de groep interimmanagers heeft zij daarbij een
onderscheid gemaakt tussen 'vervangingsmanagers', 'verandermanagers' en
'crisismanagers'. Verandermanagers en crisismanagers scoorden daarbij significant

25 Witvliet (2005) vat deze verschillen op pagina 78 samen door te zeggen: "zo houdt de
interim manager van  risico's,  opereert  hij  het  liefst autonoom  en  is  hij verslaafd aan macht.
Hij  is weinig gevoelig voor  kritiek,  ziet zichzelf als  bovenmatig  begaafd en blijkt creatiever
te zijn dan de gemiddelde burger. Hij heeft dan ook volop vertrouwen in zijn eigen
leiderschap" . Zijn verwoording geeft mij de indruk van een oneigenlijk gebruik en
weergave van de onderzoeksresultaten ten behoeve van zijn eigen argumentatielijn.

36



hoger op 'prestatie' dan permanente managers. Wat betreft 'effectiviteit en
satisfactie' scoorden verandermanagers en vervangingsmanagers significant hoger
dan permanente managers.

Binnen de populatie van intelimmanagers is edn studie naar

persoonlijkheidskenmerken van interimmanagers uitgevoerd. Witvliet (2005)
concludeert in zijn onderzoek, dat de rollen van interimmanagers afhankelijk zijn
van de context van de opdracht en afhankelijk van hun persoonlijkheid. Daarnaast
komt hij tot acht kerncompetenties van interimmanagers: integriteit, moed,
sociabiliteit, empathie, creativiteit, ondernemingszin, resultaatgerichtheid en
omgevingsgerichtheid. Interimmanagers vormden daarbij, evenals bij Feltham &
Hughes (1999), een homogene groep. De gevonden competenties vertoonden
echter een discrepantie met het zelfbeeld van interimmanagers, waarbij Witvliet
specifieke kanttekeningen plaatst bij de competenties 'sociabiliteit', 'empathie',
'omgevingsgerichtheid'  en  'creativiteit': "het dominante beeld is controle willen
hebben over de definitie van het probleem, hun doelgerichtheid, van nature de

houding hebben: ik ga hier leiding geven en het laten gebeuren" (Witvliet, 2005,
p. 144).

Verder komt in de literatuur de vraag aan bod waarom mensen interimmanager
worden. Hierbij wordt regelmatig begonnen met de opmerking, dat voor het
uitvoeren van interimopdrachten geen plaats is voor mensen die 'between jobs' zijn
en tijdelijk ander werk zoeken (bijvoorbeeld Golzen, 1992). Interimmanagement
wordt daarbij ook niet graag gezien als een volgende stap in iemands carridre. Een
kenmerk schijnt juist te zijn,  dat deze personen vaak al carritre hebben gemaakt en
nu als onafhankelijke 'hun vak' uit willen oefenen. Of dit inderdaad zo is valt te
betwijfelen, maar dat dit niet altijd zo hoeft te zijn blijkt uit onderzoek van Inkson
et al. (2001). Daaruit is naar voren gekomen, dat ontslag bij een vorige werkgever
de belangrijkste reden was om interimmanager te worden. Andere redenen die in
de literatuur worden genoemd zijn: meer tijd willen besteden aan persoonlijke
doelen (Bremer, 2000), onvrede over de huidige werkzaamheden en arbeidsklimaat
(Golzen, 1992), vrijheid, autonomie, onafhankelijkheid, diversiteit, varieteit,
verschillende organisaties en goede verdiensten (Inkson et al., 2001).

2.5.2 Opdrachtgever
Boon (2005) definieert de opdrachtgever als degene aan wie de interimmanager
rapporteert. Daarnaast wordt de opdrachtgever veelal als deel van het probleem
gezien (Boon, 2005; Ramondt, 2004; Wichard, 1994), maar ook als degene om
verwachtingen mee af te stemmen (Van Hout et al., 2004) en een
vertrouwensrelatie mee op te bouwen door bijvoorbeeld regelmatige
terugkoppeling en rapportage (Boogaart-Bos & Deenenkamp, 1995). Het
merendeel van de (vak-)literatuur (bijvoorbeeld Boon & Devos, 1993; Geerdink &
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Ten Koppel, 1994; Radstake, 1994) betreft het verwoorden van pragmatische
punten met betrekking tot de opdrachtinhoud, opdrachtformulering, omgang met de
opdrachtomschrijving, resultaatverantwoordelijkheid etc. Daarnaast geven auteurs
zoals Golzen (1992), Van der Togt (1994) en Van Hout et al. (2005) etc. diverse
randvoorwaarden, die zij als belangrijk zien voor opdrachtgevers, om opdrachten te
laten slagen.

Over de opdrachtformulering zijn twee uitersten in de literatuur te onderscheiden.
Aan de ene kant zijn er auteurs die zeggen, dat er een formulering met
doelstellingen in kwantitatieve termen moet komen om zich aan vast te houden
(bijvoorbeeld Boon & Devos, 1993). Aan de andere kant zijn er auteurs die van
mening zijn, dat de formulering uitsluitend een momentopname is, een zakelijke
vastlegging van het veranderingsproces. Op het moment dat een volgende fase in
het proces aanbreekt en de rol van de interimmanager verandert, dient de opdracht
te worden herzien (bijvoorbeeld Geerdink & Ten Koppel, 1994; Van der Togt,
1994).

Een ander onderwerp met betrekking tot opdrachtgevers, richt zich op het proces
van werving en selectie van interimmanagers en de noodzaak om tot een goede
'match' met de aangeboden opdracht te komen. Opdrachtgevers worden daarbij als
verantwoordelijke gezien voor het opstellen van de selectiecriteria (Boon & Devos,
1993; Meyer, 1995; Goss & Bridson, 1998). Vanuit het oogpunt van gedeelde
verantwoordelijkheid, zien Van Hout et al. (2004) dit als een beperkte opvatting,
omdat het interimbureau hier ook vaak een partij in is.

2.5.3 Clientorganisatie
Empirische bevindingen over clientorganisaties betreffen vooral beschrijvende
gevalstudies (bijvoorbeeld Ramondt, 2004; Van Hout et al., 2004). Naast alle
overige gefragmenteerde beschrijvingen, zijn dit de eerste onderzoeksrapportages
die een idee geven tegen welke vraagstukken aangelopen kan worden bij het
uitvoeren van interimopdrachten. Helaas voldoen deze rapportages alleen niet aan
methodologische kwaliteitscriteria kenmerkend voor wetenschappelijk onderzoek.
Hierdoor bieden de resultaten weinig diepgaand, contextueel en geconceptualiseerd
inzicht in het uitvoeren van interimopdrachten in clientorganisaties.

2.5.4 Interimbureau
In de (vak-)literatuur wordt veel aandacht besteed aan de meerwaarde, voor zowel
opdrachtgever als interimmanager, van het inschakelen van een interimmanager via
een interimbureau. Gezien de herkomst van deze literatuur bestaat de indruk dat
hier sprake is van een commercieel bureaubelang boven diegenen die als
zelfstandig ondernemer werkzaam zijn. Daarnaast is er ook literatuur (bijvoorbeeld
Boon, 2005; Ramondt, 2004; Van Hout et al., 2004), die bericht over de rol en
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relatie tussen interimbureaus, interimmanager en opdrachtgever tijdens het
matchingsproces en uitvoeren van opdrachten. Van Hout et al. (2004) spreken
daarbij (indien sprake van) van een gedeelde verantwoordelijkheid van het bureau

en opdrachtgever. Het bureau wordt dan verantwoordelijk gezien om de
problematiek helder te krijgen en de zogeheten 'vraag achter de vraag' te
expliciteren om vervolgens een of meerdere kandidaten voor te dragen.

In de literatuur wordt vaak een kritische noot geplaatst ten aanzien van de
toegevoegde waarde van bureaus bij de intake en tijdens de uitvoering. Boon
(2005) heeft het over een continuum van bureaus met aan de ene kant bureaus die
maximale zorgvuldigheid tijdens het gehele uitvoeringsproces claimen versus
bureaus die zich alleen richten op het in contact brengen van opdrachtgevers en
potentiele interimmanagers. Daarnaast bestaat onduidelijkheid en verschil van
mening over de rol, uitvoeringswijze en kwaliteit van het zogeheten
schaduwmanagement en het spanningsveld met accountmanagement wat dit op
lijkt te leveren (zie Boon, 2005). De meerwaarde van bureaus lijkt zich onder de
noemer van competentieontwikkeling vooral te richten op het organiseren van
intervisiebijeenkomsten, seminars, trainingen etc. Uit Boon's (2005) onderzoek

blijkt echter, dat opdrachtgevers weinig waarde aan intervisiebijeenkomsten etc. te
hechten. Daarbij zeggen interimmanagers weinig van dergelijke bijeenkomsten te
leren.

2.6 Uitvoering van interimopdrachten
Verschillende auteurs (bijvoorbeeld Reijniers, 2001; Ribbert, 1995; Van Hout,
2004, Mestwerdt, 1998) hebben het uitvoeren van interimopdrachten in fasen

opgedeeld. Hierin zijn duidelijk delen van de handelingscyclus, ook wel
beleidscyclus (zie Dunn, 1994), te herkennen. Het gaat hierbij om
probleemherkenning, 'matching', analyse van de situatie en ontwerpen van een
oplossing, implementeren van de oplossing en evaluatie. Het voordeel van
dergelijke faseringen is de heuristieke functie, alleen ontbreekt een theoretische
en/of empirische basis in de literatuur over interimmanagement. Wel is veel
(gefragmenteerde) informatie voorhanden in de vorm van beschrijvingen. Zo komt
Wichard (1994) tot de conclusie, dat interimmanagers probleemoplossers zijn, die
in het maken van hun diagnose snel naar convergentie streven en zich vooral

richten op de formele managementinfrastructuur. Daarbij lijkt een impliciete
diagnose, die ruimte biedt voor ad hoc bijstellingen, maximale bewegingsruimte en
focus op snelle en zichtbare resultaten, kenmerkend te zijn. Naast dergelijke
beschrijvingen trachten Van Hout et al. (2004) als eerste auteurs het proces van
opdrachtuitvoering te doorlopen. Ondanks deze (gefragmenteerde) kennis richt het
merendeel van de literatuur zich op normatieve aspecten; op 'wat' er 'moet'
gebeuren in plaats van dat inzicht wordt geboden welke kennis over het werk en
handelen van interimmanagers aanwezig is. Een oorzaak hiervan is volgens Van
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Hout et al. (2004, p. 15), dat veel kennis besloten blijft "in de interim-
managementpraktijk: in de individuele beleving van interim-managers, in de vaak
enkelvoudige ervaring van opdrachtgevers en in de concurrentiegevoelige kennis
en informatie van interim-managementbureaus. Die beslotenheid houdt
vooroordelen in stand. ... Het ontbreken van openheid en toegankelijkheid
belemmert    bovendien    de    professionalisering    van    interim-management".   Ten
aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening komt Boon
(2005) tot de conclusie, dat dit afhankelijk is van 'effectief probleemoplossen'  en
'de mate van beklijven van veranderingen'. Ook Van Hout et al. (2004) zien het
beklijven van veranderingen als een belangrijk onderwerp, maar onderkennen dat
het daadwerkelijke resultaat (effect) van een uitgevoerde opdracht pas in de
periode na het vertrek van de interimmanager zichtbaar wordt. De mate van succes

zien zij daarbij afhankelijk van de perceptie van 'stakeholders':  6succes van
interim-management is de resultante van de interactie tussen stakeholders" (Nan
Hout et al., 2004, p.307). Dit brengt een ethische vraag aan het licht. Wat wordt als
belangrijker gezien in de praktijk van interimmanagement: de beleving van
'stakeholders', of het resultaat van probleemoplossen en mate van beklijven van
veranderingen?

2.7 Conclusie literatuurstudie

Uit het voorgaande is gebleken dat de literatuur over interimmanagement divers is,
maar dat een algemeen gedeeld begrip ontbeert (zie ook Van Hout 2001; Boon
2005). Mogelijke oorzaken van dit diffuse beeld zijn:

1. Historische ontwikkelingen van de markt en de roluitoefening (zie §2.1 en
2.2). Bestudering van de literatuur laat zien dat interimmanagement in de loop van
de jaren een omvangrijke en groeiende commerciele bedrijfstak is geworden.
Vooral begin jaren 199026 kwam dit tot uiting in de vakliteratuur.

2.    Verschil in locus. Interimmanagement wordt vanuit een opvatting als
sturingsinstrument en vanuit de roluitoefening benaderd (zie §2.3).

3. Gefragmenteerde focus. Vanuit een relationeel perspectief bestaat
eenzijdig aandacht voor de interimmanager, maar nauwelijks in zijn of haar context
zoals Maas (2004) dat noemt. Er is dan ook sprake van een overwegend
gefragmenteerde en a-contextuele benadering van onderzoeksonderwerpen. Een
voorbeeld is het matchingsvraagstuk van interimmanager en opdracht (zie Goss &
Bridson, 1998). Met uitzondering van Van Hout et al. (2004) bij de fase van

26 In Van 't Hof (2006) noem ik dit de eerste 'publicatiegolf. In deze periode trad
differentiatie in het aanbod op en werd de markt steeds ondoorzichtiger.
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probleemverkenning, wordt dit in de Nederlandse literatuur in het geheel niet
meegenomen.

4. Ongedifferentieerde uitingen. Door de rijkheid aan uitingsvormen van
interimmanagement is het treffend, dat onderzoeksobjecten niet nader worden
afgebakend en gedefinieerd. Auteurs maken geen onderscheid naar situaties van
het inschakelen van interimmanagers of posities die zij binnen clientorganisaties
bekleden (vraagzijde van het model van Goss & Bridson, 1998). Dit is misschien
een verklaring waarom de genoemde redenen om interimmanagers in te schakelen
(zie §2.4) zich op reactieve situaties concentreren; om orde op zaken te stellen en
de rust in organisaties te laten terugkeren.

5.                 Kwaliteit  van de literatuur. De literatuur is overwegend praktisch  en  non-
analytisch van aard, waarbij een overvloed aan (gefragmenteerde) empirische
'resultaten' opvalt. Ook het ontbreken van een zorgvuldige omgang in brongebruik,
argumentaties en empirische onderbouwingen valt op. Dit geldt ook voor het
(impliciete) gebruik van bronnen en methoden en technieken van data-analyse. Een
gevolg hiervan is dat tegenstrijdigheden in opvattingen en onderzoeksresultaten
bestaan, conceptualisaties (indien aanwezig) onduidelijk zijn en uitspraken
plaatsvinden die niet in de probleemstelling van het onderzoek zijn betrokkeni: De
overige literatuur kenmerkt zich door een normatief karakter met aanbevelingen
waarvan onduidelijk is waar deze op gebaseerd zijn. De drogreden dat het
argument van ervaringsdeskundige voldoet, dringt zich dan ook op.

6.     Herkomst van de literatuub: De literatuur is overwegend gestoeld op
aannames, praktijkbevindingen en ervaringen van (oud-)interimmanagers, of
gebaseerd op journalistieke interviews met interimmanagers en directeuren van
interimbureaus. Deze (vak-)literatuur kenmerkt zich veelal door 'meer van
hetzelfde', waarbij de voorstanders en tegenstanders de neiging hebben in
extremen te vervallen. In de retoriek die hierdoor is ontstaan ligt een sterke nadruk
op praktijkvoorbeelden, al dan niet 'gesteund' door onderzoeken van (voormalig)
praktijkbeoefenaars. Het lijkt er dan ook op, dat verschillende auteurs hun autoriteit
toeschrijven aan ervaring of een ander 'legitimerend' argument. Het ontbreken van
pogingen om bestaande kennis en inzichten op een logische wijze weer te geven,

27 Deze kritiek geldt ook voor sommige dissertaties over interimmanagement die de laatste
jaren zijn verschenen. Hoewel een dissertatie als een proeve van bekwaamheid in het doen
van zelfstandig onderzoek kan worden gezien, betekent dit nog niet dat alle dissertaties
(even) goed zijn. De hier genoemde punten maken dat ik sommige dissertaties over
interimmanagement kwalitatief minder vind.
28 Boon (2005) deelt deze opvatting grotendeels in zijn proefschrift.
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waar mogelijk te integreren of te conceptualiseren en een inconsistent taalgebruik,
versterken dit vermoeden.

Het in de inleiding genoemde doel van dit hoofdstuk sluit naadloos aan op de
laatste zin van punt zes. Ik heb op basis van mijn interpretatie van de literatuur
getracht aan deze kritiek tegemoet te komen. Om de kwaliteit van het empirische
deel van deze studie te kunnen waarborgen, verantwoord ik in het volgende
hoofdstuk de gehanteerde methodologie.
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Methodologische verantwoording
In de vorige twee hoofdstukken is de beperkte kennis over het handelen van
interimmanagers aan bod gekomen. Op basis hiervan is gekozen deze studie
exploratief en inductief op te zetten. De functie van het voorgaande hoofdstuk was
zodoende: "to demonstrate that little work had been done on the group, process, or
activity under consideration and that an open-ended approach to data collection is.
therefore, wholly justified' (Stebbins, 2001, p.42). Dit hoofdstuk gaat allereerst in
op de uitgangspunten van deze studie. Vervolgens beschrijf ik de drie
opeenvolgende en samenhangende onderzoeksstrategieen, gevolgd door een
verantwoording van de steekproef in paragraaf drie. Daarna zet ik uiteen hoe ik tot
de empirische resultaten ben gekomen door de dataverzameling, respectievelijk de
data-analyse, te behandelen. In de zesde en laatste paragraaf ga ik in op de
manieren waarop de kwaliteit van het onderzoek is gewaarborgd.

3.1 Uitgangspunt van het onderzoek
Het ontologische uitgangspunt van de doelstelling in dit onderzoek is ook wel
bekend als een interpretatieve29 benadering. Deze benadering kenmerkt zich door
een methodologie die gericht is op betekenisverlening ('sensemaking') en
interpretatie tijdens dataverzameling en data-analyse (Burrell & Morgan, 1979).
Betekenisverlening is gericht op die aspecten die mensen van alle gebeurtenissen
verkiezen te vertellen en als zodanig als belangrijk (hebben) ervaren.
Betekenisverlening is per definitie een individuele en geen algemene waarheid en
een intersubjectief en retrospectief proces30 (Czarniawska, 1998). Intersubjectiviteit
brengt met zich mee, dat in deze studie een objectieve realiteit niet is weer te
geven. GeYnspireerd door Berger & Luckmann (1966) gaat het in deze studie juist
om dynamische constructies op basis van woorden, symbolen, percepties en gedrag
bij het uitvoeren van interimopdrachten en niet om een objectieve weergave
daarvan. Zodoende is de aard van deze studie als subjectief te bestempelen, waarbij
ervaringen over het uitvoeren van interimopdrachten in de loop van het onderzoek
tussen respondenten en onderzoeker zijn gecreeerd en gereconstrueerd (zie ook
Guba & Lincoln, 1998). Retrospectie houdt in, dat het begrijpen van beleefde
situaties pas na de gebeurtenis plaatsvindt (Isabella, 1990; Weick, 1995).

29
Zie Isabella (1990) voor de onderliggende aannames.

30 Zie Weick (1995) voor de kenmerken van 'sensemaking'.
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Dit onderzoek heeft tot doel te begrijpen ( Ferstehen)    wat het beeld van
interimmanagers en bureaudirecteuren is op een manier die voor hen zinvol lijkt
(cf. Orbuch, 1997; Scott & Lyman, 1968). Het beeld wat hieruit ontstaat, is
indicatief voor de normen en waarden van de respondenten en hoe zij zichzelf ten
opzichte van de wereld percipieren. Deze betekenisverlening is daarbij volgens
bijvoorbeeld Czarniawska (1998), Haydu (1998) en Isabella (1990), een
voorspelling van (toekomstige) acties.

3.2 Onderzoeksstrategieifn
Om een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling zijn achtereenvolgens
drie strategieen gehanteerd. Een om het principe van de opzet te expliciteren
(procesgerichte strategie); een om deze opzet hanteerbaar te maken ('temporal
bracketing' strategie) en een om de opzet uit te voeren ('grounded theory'
benadering).

3.2.1 Procesgerichte strategie
Een procesgerichte31 strategie is gericht op het door de tijd begrijpen (en verklaren)
van thema's, patronen, onderliggende mechanismen, contextuele invloeden,
causale factoren etc. die de volgorde van gebeurtenissen beYnvloeden (Langley,
1999; Pettigrew, 1997; Van de Ven & Poole, 2005). Een aanname bij deze
benadering is, dat de sociale realiteit niet als statisch, maar als dynamisch wordt
beschouwd en de uitkomst daarbij bepaald wordt door het proces zelf (Mackenzie,
2000). Het doel bij het analyseren van processen is dan ook om een deel van deze
realiteit vast te leggen (Pettigrew  1997).  Dit is wezenlijk verschillend van  het doen
van onderzoek op basis van de traditionele variantiebenadering, waarin
onafhankelijke variabelen gebruikt worden om variatie in afhankelijke variabelen
te verklaren3:

Pettigrew (1990) maakt binnen de procesbenadering een onderscheid naar
'context', 'inhoud' en 'proces'. Later (in 1997) heeft hij daarbij een onderscheid
gemaakt tussen 'externe context' (bijvoorbeeld economische, sociale, politieke
omgeving buiten organisaties) en 'interne context' (bijvoorbeeld structurele,
culturele, politieke aspecten binnen organisaties). In §3.5.1 leg ik uit hoe ik
hiermee in dit onderzoek ben omgegaan.

3I

Zie Pettigrew (1997) voor de onderliggende aannames.
32 Mohr (1982) is de grondlegger van het onderscheid tussen een variantiebenadering en
een procesbenadering. Sindsdien heeft zijn gedachtegoed voornamelijk in de literatuur over
organisatieverandering sterk aan interesse gewonnen. Dit heeft in 2005 geresulteerd in de
eerste Organisation Studies Summer Workshop on Theorizing Process in Organizational
Research.
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3.2.2 *Temporal bracketing' strategie
Deze strategie is gericht op het faseren van processen om expliciet specifieke acties
in een bepaalde fase te onderzoeken (Langley, 1999). De reden voor deze keuze
komt voort uit de veldverkennende fase tijdens dit onderzoek (zie §3.4). Tijdens de
eerste contacten met het veld viel op, dat interimmanagers en bureaudirecteuren
sterk redeneren volgens de fasering van een handelingscyclus (zie ook §2.6).
Aangevuld met inzichten uit literatuur over het verzamelen van data bij
topmanagers (zie §3.4), heeft dit mij doen besluiten het procesverloop door de tijd
te faseren. Dit inzicht is iteratief tot stand gekomen en heeft uiteindelijk
geresulteerd in de door mij genoemde fasen 'pr6-opdracht', 'entree', 'diagnose',
'verandering', 'afronding' en 'post-opdracht' (zie hoofdstuk 4).

Twee opmerkingen zijn hierbij op hun plaats. Ten eerste is het gebruik van fasen,
in termen van Stubbart & Smalley (1999), metaforisch bedoeld. Dit wil zeggen, dat
de fasen een hulpmiddel zijn om de bevindingen zo duidelijk mogelijk weer te
geven. De implicaties die hiermee verbonden zijn, zijn "first, the stages are not
really measurable constructs, variables, or factors. Second, the stages cannot
directly embody  the substance or findings  qf the  research itself  Third,  the stages
cannot be used as sources of explanation. As a result, metaphorical models have
only limited significance from the point of view of positivist social science
researchers. Metaphorical stages qualify as a rhetorical device, consistent with a
post-modern orientation" (Stubbart & Smalley, 1999, p.277-278). Ten tweede is de
focus van deze studie, in overeenstemming met het bovenstaande, niet gericht op
de structurering in fasen, maar op de data als inhoudelijke verrijking van de fasen.
Binnen iedere fase is namelijk op zoek gegaan naar de specifieke categorieen en
kenmerken.

3.2.3  Grounded Theory' benadering
Deze benadering, ook wel gefundeerde theoriebenadering genoemd, is gericht op
het genereren van concepten die tezamen een microtheorie vormen. De
onderzoeker doorloopt daarbij een iteratief proces van dataverzameling, data-
analyse en conceptualisaties waarbij het ontwikkelende theoretische raamwerk
(categorieen, subcategorieen, kenmerken en dimensies) continu geconfronteerd
wordt met de data. Deze benadering onderscheidt zich van beschrijving en
voorspelling door te proberen te verklaren hoe en waarom concepten en fenomenen
aan elkaar gerelateerd zijn. Dit vormt immers de kern van theorieontwikkeling
(Sutton & Staw, 1995). Op basis van 'grounded theory' wordt data dus
gedecontextualiseerd; ontdaan van specifieke kenmerken om tot abstractere
uitspraken te komen.
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'Grounded theory' kent haar herkomst in het werk van Glaser & Strauss (1967).
Sindsdien is dat gedachtegoed uiteengevallen en bestaan meerdere opvattingen
over wat 'grounded theory'  is of zou moeten zijn (zie bijvoorbeeld Charmaz, 2003;
Dey, 1999; Dougherthy, 2002; Glaser, 1978,2002; Locke, 2001; Strauss & Corbin,
1998; Wester & Peters, 2004). 'De' opvatting over 'grounded theory' bestaat dus
niet. 'Grounded theory' is dan ook eerder een methodologie dan een methode met
heldere technieken. Centraal in de benadering staat cross-sectionele data-analyse
op basis van de 'continu vergelijkende methode van analyse' en de 'methode van
theoretische steekproeftrekking' (zie Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin,
1998). Zoals nog zal blijken is het op deze manier mogelijk gebleken om
ervaringen over het uitvoeren van interimopdrachten over sectoren en typen
organisaties heen te exploreren.

Volgens Suddaby (2006) stelt het doen van 'grounded theory' hoge eisen aan de
onderzoeker om gedegen onderzoek te kunnen leveren. Hij ziet training in deze
methodologie en haar analysetechnieken dan ook als een basisvoorwaarde. Voor
deze studie heb ik zodoende een algemene cursus kwalitatieve methodologie en
een cursus specifiek gericht op analyse binnen 'grounded theory' gevolgd. In deze
studie is daarbij gebruik gemaakt van het softwareprogramma Kwalitan als
hulpmiddel bij de data-analyse33.

3.3 Steekproef
Steekproeftrekking in kwalitatief onderzoek heeft niet direct te maken met
representativiteit ten opzichte van een populatie: "the sample is designed to
encapsulate a relevant range in relation to the wider universe, but not to represent
it directly" (Mason, 2002, p.124). Het doel van steekproeftrekking in kwalitatief
onderzoek is juist om een strategische steekproef te trekken. Dit wil zeggen: een
relevante hoeveelheid contexten of fenomenen te onderzoeken, die de onderzoeker
in staat stellen strategische en crosscontextuele vergelijkingen te maken om tot een
gedegen empirisch gefundeerde argumentatie te komen (Mason, 2002). Een
relevante hoeveelheid wordt hierbij bepaald door de combinatie van empirische en
theoretische logica. Bij deze laatste staat, zoals in de vorige paragraaf vermeldt, de
'methode van theoretische steekproeftrekking' (Glaser & Strauss, 1967) centraal.
Deze methode hoort echter bij het sterk iteratieve karakter voor het verzamelen en
analyseren van data en komt daarom ook pas in §3.5 aan bod.

33 Het leren omgaan met dit programma was gel[ntegreerd in een cursus aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, waar het boek van Wester & Peters (2004) ook integraal deel van
uitmaakte.
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Steekproeftrekking in deze paragraaf richt zich op de empirische logica: het
onderzoeksdomein van de aanbodzijde van de markt voor interimmanagement op
directieniveau (zie ook §1.2). Op basis van de probleemstelling en te maken
onderscheid naar type opdracht (zie §2.2), richt ik mij expliciet op
verandermanagementopdrachten. In het bijzonder richt ik mij daarbij op
interimopdrachten van Boer & Croon Executive Management (BCEM) te
Amsterdam, die de context voor deze studie hebben gegeven en dit onderzoek
hebben gesponsord.

Om een goede afspiegeling van het onderzoeksdomein te krijgen, is gekozen voor
een zo heterogeen mogelijke selectie ('maximale variatie', Patton, 1987) van
zoveel mogelijk verschillende ervaringen opgedaan in verschillende contexten.
Criteria die ik hierbij gehanteerd heb zijn 'inzetbaarheid in type sector', 'inhoud
van de opdracht', 'aantal jaren ervaring als interimmanager' en 'wel of niet op con
opdracht'. Voor het bepalen van de inzetbaarheid in het type sector, is de indeling
vastgehouden zoals BCEM die, ten tijde van de dataverzameling in 2005,
hanteerde. Data is verzameld over opdrachten in de volgende sectoren: 'overheid &
politiek', 'recreatie, sport & toerisme', 'zakelijke dienstverlening', 'zorg &
welzijn', 'agrarisch', 'telecom & ICT', 'industrie', 'milieu, energie & water' en
'onderwijs'. Wat betreft de inhoud van de opdracht, is gekeken naar zowel

opdrachten gericht op incrementele als radicale veranderingen. Het aantal jaren
ervaring als interimmanager is weergegeven in onderstaande tabel 3.1.

Tabe! 3.1 Kenmerken respondenten (februari 2007)
34Geslacht Geboorte- Titel # jaren Verbonden # opdr.  Databron

jaar associe met bureau

m 1956 drs.          5           partner         -          int.

m 1953 partner dos.

m 1945            ir.               10 oud partner - int.

v         1943       dr.        7        ja            9       dos.

v 1953 drs.                   9                     nee                          11                dos.

v         1947                  16       nee          18      dos.

m 1942            ir.               18            nee                 10          dos.
m 1952            ir.              9              nee                 6            int.

34 int. = interview, dos. = dossier
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m             1947           dr.             8            ja                  8           int. + dos.
m 1947 drs.           11          ja                 10        dos.

m 1945 drs.                   9                    ja                             17               dos.

m 1954 drs.              3               nee                  4             dos.

m 1950 ing. MBA 4 nee                              12                 int.  + dos.

m            1946          dr.            2           ja                5          int.
m 1944 drs.                   18                  nee                          18               dos.

m 1950 drs.           8           ja                25        dos.

m 1947 drs.                   17                  nee                          13               dos.

m        1950                 5        ja           8       dos.
m 1948 drs.           6           ja                5          dos.

m 1946                  dr.                     15                  ja                             19               int.
m 1947 drs.         2         ja             4        int.

m                     1947                  dr.                      17                 ja                              17               int.
m 1944 drs.              15             nee                  6             dos.

m                         1952                                                    12                    ja                                  10                 int.

m                     1943                  ir.                      5                     nee                          9                  dos.

m        1945                  11       nee          12      dos.

m 1944 drs. RM     10         nee              10        dos.

m 1951 drs.                      9                       nee                              16                 dos.

m 1940 drs.              9               nee                  4             dos.

m        1948                  6        nee          13      dos.

m 1949 drs.           10          ja                9          dos.

m             1944                           9            ja                  7           int. + dos.
m 1940 drs.              6               nee                  4             dos.

m 1947 drs.                   11                  ja                             17               int. + dos.

m 1954 RA                   5                    ja                             16               dos.

m             1947           dr.             9            ja                  13         int. + dos.
m                     1946                                             6                    ja                             8                  int. + dos.

Respondenten niet-BCEM
m                                                                                 int.

m                                                                                 int.

m                                                                            int.

m                                                                            int.

Hoewel de data in 2005 zijn verzameld, is deze tabel samengesteld op basis van
gegevens uit 2007. Hierdoor is het helaas niet mogelijk alle gegevens te
achterhalen of volledig weer te geven. Tabel 3.1 geeft dus zo goed mogelijk de
kenmerken van de respondenten weer. Uit de tabel komt naar voren, dat de
gemiddelde leeftijd van interimmanagers bij BCEM 59 jaar is en dat zij
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overwegend universitair geschoold zijn, al dan niet bekroond met een promotie. De
respondenten zijn, op drie na, allemaal mannen en gemiddeld 9 jaar geassocieerd
met het bureau. Het aantal opdrachten dat de respondenten exclusief voor dit
bureau hadden uitgevoerd, varieert tussen 4 en 25 opdrachten met een gemiddelde
van 11. Wat ook naar voren is gekomen, is een verloop van de respondenten tussen
het verzamelen van de data in 2005 en het samenstellen van de tabel van 50%.

Na een veldorientatie is in overleg met het bureau op basis van deze criteria
gekozen voor twee bronnen voor dataverzameling: interviews en dossieronderzoek
(zie §3.4). Voor het dossieronderzoek is een steekproef getrokken uit 'in het jaar
2004 afgeronde opdrachten'. Op het moment van dataverzameling was dit
pragmatisch gezien het laatste volledig afgeronde (boek-)jaar. Uit de dossiers
bleek, dat de lengte van interimopdrachten varieerde van 3 tot 45 maanden met een
gemiddelde van 12 maanden per opdracht.  Uit de interviews  kwam naar voren,  dat
de respondenten over zeer diverse werkervaringen beschikken. Sommigen hadden
meer dan  15 jaar topmanagementervaring, anderen hadden een wetenschappelijke,
organisatieadvies ofmilitaire ervaring voordat zij interimmanager werden.

Naast respondenten van BCEM zijn ook nog twee zelfstandig gevestigde
interimmanagers en twee opdrachtgevers35 gel[nterviewd. Over hen zijn geen
verdere gegevens voorhanden.

3.4 Dataverzameling
Hoewel dataverzameling en data-analyse binnen de 'grounded theory' benadering
iteratief met elkaar verbonden zijn, komt in deze paragraaf alleen het verzamelen
van de data aan bod. Bij het begin van deze studie heb ik op een informele en
ongestructureerde wijze een orientatie op het onderzoeksveld gehouden. Om kennis
te maken met het fenomeen interimmanagement, heb ik orienterende gesprekken
met twee bureaudirecteuren gehouden. Ook ben ik tijdens twee
trainingsweekeinden aan een groep van ongeveer 25 interimmanagers formeel
voorgesteld. Ik heb hen daarbij geobserveerd en informeel over het werk
gesproken. Vervolgens heb ik vijf interimmanagers als informant geynterviewd.
Tijdens deze acties zijn continu aantekeningen gemaakt die zijn uitgewerkt in de
vorm van memo's (zie bijlage 1). Ondertussen was gebleken,  dat het observeren
van interimmanagers in hun dagelijkse werkcontext niet mogelijk c.q. wenselijk
was. Gezien de doelstelling van deze studie was het verzamelen van data op basis
van vragenlijsten niet haalbaar vanwege conflicterende ontologische
uitgangspunten. Zodoende is voor het verdere verloop gebruik gemaakt van

35 Met dank hiervoor aan Annemiek van Gelder.
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interviews en dossieronderzoek.

De 'temporal bracketing' strategie is gebruikt om een semi-gestructureerde
interviewguide (zie bijlage 2) met vragen per fase te formuleren. Waarom nu deze

vorm van interviewen? Volgens Thomas    ( 1995) hebben semi-gestructureerde
interviews de voorkeur boven ongestructureerde interviews bij het verzamelen van

data bij topmanagers. Topmanagers schijnen dominant te (kunnen) zijn tijdens

gesprekken, waarbij zij het gespreksonderwerp willen beheersen. Daarnaast
schijnen topmanagers volgens Thomas (1995) gewend en getraind te zijn om veel
te spreken; zowel in het openbaar als voor het geven van journalistieke interviews.

Semi-gestructureerde interviews zijn voor de onderzoeker dan een hulpmiddel om
richting aan het gesprek te geven en eventuele uitweidingen van de respondenten in
de hand te houden: "I would rather have the opportunity to decide when to

intervene  to  cut  off a  line  of response  than  to  have  the  interviewee free  to  chart  his

or her own agenda" (Thomas, 1995, p. 11). Daarnaast hebben semi-gestructureerde
interviews de voorkeur boven gestructureerde interviews, omdat respondenten op
deze manier de rijkdom van hun ervaringen kunnen delen. Dit is bij gestructureerde
interviews niet mogelijk (Schwartz & Jacobs, 1979).

Al met al is de gekozen manier van interviewen gelijk aan Holstein & Gubrium's

(1995) concept van 'actief interviewen' waarbij aandachtig luisteren, het inleven in

de beleveningswereld van de ander en doorvragen centraal stonden. De

interviewvragen zijn daarbij geformuleerd naar aanleiding van wat eerder was
vastgelegd in memo's aangevuld met inzichten opgedaan tijdens de
literatuurstudie. De thema's binnen de verschillende fasen zijn daarbij weer
onderverdeeld in subthema's en subvragen. Hierdoor is het mogelijk geworden om
met behulp van open vragen individuele werkelijkheidsconstructies over de

specifieke inhoud van de diverse fasen te achterhalen. Tabel 3.2 is een weergave
van de thema's waarmee is begonnen en hoe deze eruit zagen na een uitgebreide
reflectie hierop op basis van inzichten uit de veldorientatie en de eerste vijf formele

interviews. Dit iteratieve proces van dataverzameling en data-analyse heeft continu

plaatsgevonden en uiteindelijk geresulteerd in de thema's zoals die in de laatste

kolom van tabel 3.2 zijn weergeven. Dit zijn de tevens de paragrafen van het

volgende hoofdstuk.
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Tabel 3.2 Ontwikkeling interviewthema's

Bij aanvang Na eerste reflectie Uiteindelijke thema's
o.b.v. data

1. Contactfase 1. Opdr.verwervingsfase 1.Prd-opdrachtfase
- Introductie in de org. 2. Entreefase - Aanleiding opdracht
- Opdrachtomschrijving - Heronderhandelen - Opdrachtverwerving
2. Oplossingsrichting - Introductie - Opdrachtomschrijving
- Analyse - Context - Opdrachtduur
- Plan van aanpak 3. Diagnosefase 2. Entreefase
3. Implementatie - Analyse maken - Introductie
- Veranderingswijze - Analyse delen - Commitment
- Beklijven veranderingen - Plan van aanpak - Context
4. Opdrachtbeeindiging - Context 3. Diagnosefase
- Afronding 4. Implementatiefase - 'Sensemaking'
- Overdracht - Veranderingen - 'Sensegiving'
5. Weerstand - Patronen - Actiegerichtheid

- Context - Draagvlak
5. Afrondingsfase - Handelingsvrijheid
6. Post-opdrachtfase - Context

4. Veranderingsfase
- 'Quick wins'
- Creeren urgentiegevoel
- Inbedden veranderingen
- Beklijven van
veranderingen
- Ontwikkeling na
vaststelling
- Veranderstrategie
- Manieren van interactie
- Weerstand
- Context
5.  Afrondingsfase
- Beeindiging
- Opvolging
- Evaluatie
6. Post-opdrachtfase

Een kritische lezer kan sceptisch staan ten opzichte van het gebruik van bestaande
literatuur in inductief opgezet exploratief onderzoek. Dit vraagt dan ook om een
toelichting. Ik zie het als naYef en inefficient om bestaande inzichten en
gespreksonderwerpen vanuit de literatuur volledig te negeren. Elementen over het
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uitvoeren van interimopdrachten uit de interimmanagementliteratuur heb ik van
hun empirische, normatieve en prescriptieve karakter ontdaan en ingedeeld naar
gespreksonderwerpen behorende bij een bepaalde fase. Een voorbeeld is het
volgende citaat: "een van de aangrijpingspunten voor een interim manager is ook
het verbeteren van communicatie en daardoor een betere sfeer. Het is een ijzeren
wet dat plezier in het werk alleen maar vergroot wordt door het maken van succes.
Het communiceren over succes en derhalve ook het communiceren van
succesbeperkende elementen leidt daadwerkelijk tot verbeteringen" (Nan de Wiel
et al, 1993, p.51). Dit citaat heeft naast een normatief karakter ook twee
veronderstelde causaliteiten in zich (een betere communicatie leidt tot een betere
sfeer en communicatie leidt tot verbeteringen). Ik heb dit citaat gethematiseerd als
'communicatie'.    Uit de context    van het citaat blijkt,    dat    het    gaat    om    het
overstijgende thema 'beklijven veranderingen' (zie tabel 3.2). De interviewvraag
die op basis van dit tekstfragment uiteindelijk gesteld is, is: wat kum u mij vertellen
over het beklijven van de door u ingezette richting?

Voor de gehele studie geldt, dat BCEM in samenspraak met mij en op basis van de
geformuleerde criteria diverse interimmanagers gecontacteerd heeft met het
verzoek mee te werken aan dit onderzoek. Vervolgens heb ik degenen die hadden

toegezegd gebeld om een afspraak te maken op een plaats naar keuze. Dit varieerde
van clientorganisaties, bij mensen thuis, de lobby van een hotel, een vergaderzaal
bij TiasNimbas Business School of een vergaderzaal bij BCEM. Een tweetal
interviews heeft vanwege geografische afstand telefonisch plaatsgevonden. Naast
gesprekken met interimmanagers zijn ook twee bureaudirecteuren formeel
gernterview(13: Daarnaast is ook gebruik gemaakt van interviewverslagen met twee
opdrachtgevers. De gesprekken met deze laatste vier respondenten hadden een
dubbele functie. Ten eerste als validerende interviews. Ten tweede om een ander
perspectief op het onderwerp te verkrijgen en zodoende het perspectief van
interimmanagers beter te begrijpen. In totaal  zijn 18 formele interviews afgenomen
met gesprekken van 1 tot 4 uur. Dit heeft, met vooraf verkregen toestemming,
geleid tot =t 26 uur digitale bandopnames na het verzekeren van anonimiteit. Deze
opnames heb ik verbatim getranscribeerd tot interviewverslagen (zie ook bijlage 3
en 4)3: Ook heb ik tijdens en na elk interview aantekeningen gemaakt van
opgedane indrukken. Immers: "every good interview is also an observation

"

(Patton, 1987, p. 139). Zo bleken aantekeningen over respondenten met een
dwingende ofjuist overtuigende houding bij het analyseren van de data attenderend

op de aanpak van interimmanagers.

36 Met een van deze twee was ook al in de orienterende fase gesproken.
37

Stelregel. 1 uur opname = 9 uur non-stop uitwerken.
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Gezien de omvang van de interviewguide is het niet haalbaar gebleken alle
onderwerpen en vragen in een gesprek met een geYnterviewde aan bod te laten
komen. Daarom heb ik gekozen om het afnemen van de interviews in twee ronden
plaats te laten vinden. In een eerste ronde van vijf interviews is gekozen om op
basis van een natuurlijk gespreksverloop enkele onderwerpen te selecteren en die
in de 'diepte' te bespreken. Op deze manier zijn kenmerkende elementen en
achterliggende redenen achterhaald (informantenrol van de gesprekspartner).

Na de eerste interviewronde heeft ook het dossieronderzoek plaatsgevonden.
Daarbij zijn 30 dossiers van in 2004 afgeronde opdrachten, omwille van een
zorgvuldige omgang van vertrouwelijke informatie, bij het bureau geanalyseerd.
Deze dossiers bevatten zowel formele (management overeenkomst,
voortgangrapportages, plan van aanpak, evaluatierapporten etc.) als informele
stukken (interne memo's, e-mails etc.). Door de stukken van iedere opdracht
chronologisch te ordenen, is het mogelijk geweest de gebeurtenissen in de loop van
het uitvoeren van een interimopdracht nauwkeurig te bestuderen. Hiervoor zijn de
dossiers samengevat, op delen overgeschreven en verwerkt tot verslagen.

Op basis van de ontwikkelende inzichten uit de eerste interviewronde en het
dossieronderzoek, heb ik de interviewguide geevalueerd en waar nodig bijgesteld
(zie ook tabel 3.2). Zo bleken bijvoorbeeld vragen over 'het analyseren van de
situatie' en het 'plan van aanpak' meer bij elkaar te horen dan op voorhand als
vragen geformuleerd. Ook bleken sommige vragen minder aan te sluiten bij de
belevingswereld van interimmanagers dan eerder gedacht. Om het vrije karakter
van open vragen in een semi-gestructureerde interviewguide te waarborgen zijn
dergelijke vragen verwijderd. Dit omwille van de kwaliteit van het onderzoek; om
de respondenten niet onnodig te sturen. In de tweede interviewronde hebben de
interviews meer betrekking gehad op 'breedte' ten aanzien van de onderwerpen;
om patronen in de betekenisverlening te ontdekken (respondentenrol van de
gesprekspartner).

Door uiteindelijk de data uit de dossiers en interviews te integreren, is recht gedaan
aan Glaser & Strauss (1967) hun pleidooi om categorieen, concepten en dimensies
uit verschillende bronnen samen te stellen (datatriangulatie).

3.5 Data-analyse
Hoewel dataverzameling en data-analyse binnen de 'grounded theory' benadering
iteratief met elkaar verbonden zijn, komt in deze paragraaf het analytische deel  van
de aanpak aan bod. Zoals in §3.2.3 beschreven, bestaat dit in de 'grounded theory'
benadering uit de 'continu vergelijkende methode van analyse' en de 'methode van
theoretische steekproeftrekking'.

53



3.5.1 Continu vergelijkende methode van analyse
Bij deze analysehandeling vindt een voortdurende vergelijking van empirische

gegevens en zich ontwikkelende theoretische concepten plaats. De procedures en
technieken hiervoor worden binnen de 'grounded theory' benadering in drie
codeerfasen onderscheiden: open coderen, axiaal coderen en selectief coderen.

Het doel bij het open coderen was om zo veel mogelijk beschrijvende begrippen te
formuleren door te data uiteen te rafelen38 Ik heb daarvoor de initiele data (vijf
interviews en de dossiers) eerst op papier gecodeerd, waarbij codes aan de
tekstfragmenten zijn toegekend (zie bijlage 3). De ervaring leerde, dat door dit
eerst handmatig te doen ik nauwkeuriger en geconcentreerder heb kunnen coderen
dan wanneer ik dit direct in Kwalitan had gedaan. Ik heb de teksten daarbij regel
voor regel gecodeerd en de codes voorzien van een nummer voor de fase waar het
tekstfragment betrekking op heeft. Zo heeft bijvoorbeeld een code als
'3_financieel' betrekking   op de financiele vraagstukken als onderdeel   van   de
diagnosefase. "Analyzing data for process is not a separate aspect of analysis.
Coding for process occurs simultaneously with coding for properties and
dimensions and relationships among concepts" (Strauss & Corbin, 1998, p. 167).
Binnen iedere fase zijn ook aparte codes toegekend aan die tekstfragmenten die
betrekking hebben op contextuele invloeden. Op deze manier heb ik gericht voor
inhoud, context en proces kunnen coderen (zie ook §3.2.1). Vervolgens heb ik het
verslag per pagina nog een keer bekeken om op lacunes of nieuwe inzichten te
controleren. Ondertussen schreef ik verschillende memo's om inzichten in ontstane
concepten, categorieen, kenmerken, patronen, theoretische reflecties etc. bij te
houden (zie bijlage    1).   Na de codes in Kwalitan   aan de teksten te hebben
toegekend, heb ik vervolgens alle codes op synoniemen en typfouten gecontroleerd
en gehercodeerd.

Het doel bij het axiaal coderen39 was om de codes thematisch te ordenen en om
termen van kenmerken en dimensies te beschrijven. Hiervoor zijn alle
tekstfragmenten behorende bij eenzelfde thema geprint en opnieuw geanalyseerd.
De bestaande en nieuwe codes zijn daarbij al hercoderend geordend naar
bijbehorende thema's op basis van de inhoud van de data die de codes

representeren (zie bijlage 4). Om de diversiteit in de data te achterhalen is gebruik

38

De interpretatiestrategieen van Wood & Kroger's (2000) hoofdstuk 7 zijn hierbij
gevolgd.
39 Door een hoge mate van persoonsafhankelijkheid, situatiegebondenheid en
contextspecificiteit is het in deze studie niet mogelijk gebleken te differentieren naar
groepen respondenten. Dit wel proberen zou geen recht doen aan de data in dit onderzoek
en geforceerde typen opleveren.

54



gemaakt van boomstructuren (zie bijlage 5) als hulpmiddel om hierarchische
niveaus, overeenkomsten en verschillen in de data te kunnen vinden. Zo is de code
uit het vorige voorbeeld verbijzonderd naar de code '3-probleem
org_io_financieel'. Hiermee is de code ingedeeld onder de noemer 'interne
organisatie' ('io') en gaat over financiele problemen die naar voren zijn gekomen
tijdens de diagnose (fase 3). Andere problemen van de interne organisatie zijn
bijvoorbeeld 'leiderschap' en 'strategie' (zie ook bijlage 6). De lijst met codes is
toen gebruikt om de nieuw verzamelde data uit de tweede interviewronde te
coderen. Hierbij is ruimte gelaten om nieuwe codes, thema's etc. te formuleren. Op
deze manier is voortdurend data geanalyseerd, met eerdere analyses vergeleken, de
oude data herlezen, nieuwe data verzameld en uiteindelijk tot uitgewerkte
concepten in dimensies etc. gekomen. Het resultaat van deze analytische
beschrijving, ook wel bekend als een eerste orde analyse, is hoofdstuk vier.

Het doel bij het selectief coderen was om relaties tussen (kenmerken van)
categorieen te leggen. Hiervoor is op zoek gegaan naar patronen in de data en zijn
gemaakte theoretische memo's nagelezen. De uiteindelijke centrale elementen op
basis van een tweede orde analyse zijn weergegeven in §4.7. De aansluiting en
discussie van alle inzichten uit hoofdstuk 4 met bestaande literatuur, vindt plaats in
hoofdstuk vijf.

Onderstaande methode van continue vergelijking is gevisualiseerd in onderstaande
figuur 3.140 Links    van de stippellijn staat    voor het hierboven beschreven
analytische proces dat is doorlopen. Rechts van de stippellijn staat voor 'de weg'
die gegevens uit de interviews en dossiers hebben doorlopen om tot concepten
geconstrueerd te worden. Uiteindelijk zijn ongeveer 310 codes gebruikt om tot de
resultaten in het volgende hoofdstuk te komen (zie bijlage 6).

40 Met dank aan Denise Korssen - Van Raaij voor de inspiratie.
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3.5.2 Theoretische steekproeftrekking
Deze analysehandeling wordt door Strauss & Corbin (1998) behandeld per
codeerfase. Steekproeftrekking bij open coderen is daarbij gelijk aan wat in §3.3 al
aan bod is gekomen. Het gaat bij theoretische steekproeftrekking dan ook om het
gericht verzamelen van vervolgdata op basis van de eerder opgedane inzichten. Dit
om te kijken hoe categorieen gerelateerd zijn aan hun subcategorieen, evenals hoe
de categorieen verder te ontwikkelen. Om deze reden zijn ook twee
interviewrondes gehouden waartussen een moment van reflectie was ingebouwd.
Juist vragen die op basis van voorlopige inzichten waren opgedaan, vormden de
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richtlijn voor vervolgonderzoek. Voor de tweede interviewronde is zodoende zeer
gericht naar theoretische verzadiging gewerkt. Dit treedt op wanneer het
verzamelen van data geen nieuwe variatie of conceptuele inzichten meer oplevert.
Aangezien in de eerste interviews vooral met crisismanagers was gesproken, was
besloten om in de vervolginterviews met een grotere diversiteit aan
interimmanagers te spreken (zie §3.3). Zodoende is genoeg data verzameld om de
categorieen gefundeerd weer te kunnen geven. Ter controle zijn hiervoor meerdere
mechanismen tijdens het onderzoek ingebouwd die de kwaliteit van het onderzoek
continu bewaakt hebben (zie de volgende paragraaf).

3.6 Kwaliteitscriteria

Het beoordelen van onderzoek behoort op zijn eigen merites te gebeuren. In §3.1 is
daartoe het uitgangspunt van deze studie verantwoord. Dit heeft tot gevolg, dat
andere kwaliteitscriteria van toepassing zijn dan bij positivistisch onderzoek. In
deze studie is expliciet afstand gedaan van een objectiefte kennen werkelijkheid en
zodoende moet een andere invulling aan het onderwerp kwaliteitscriteria worden
gegegeven.

Lincoln & Guba (1985) hebben voor het interpretatieve paradigma, als equivalent
voor criteria in kwantitatief onderzoek41, vier doelen met bijbehorende criteria
geformuleerd. Ik heb deze, met hun equivalent in kwantitatief onderzoek, kort
weergegeven in onderstaande tabel 3.3. Kenmerkend voor kwalitatief onderzoek is
het samenhangende karakter van initiatieven om de kwaliteit van het onderzoek te
waarborgen. Omwille van de leesbaarheid acht ik het zodoende zinvol om te
volstaan met een totaalweergave van dergelijk genomen initiatieven.

Tabel 3.3 Kwaliteitscriteria in kwalitatiefonderzoek
(naar Lincoln  &  Guba  1985)

Doel Criterium Equivalent in Uitleg
kwantitatief
onderzoek

Waarheid 'Credibility' Interne validiteit De mate waarin geconstrueerde
realiteiten van respondenten
overeenkomen met de
weergegeven interpretatie van
die werkelijkheidsconstructies
door de onderzoeker

41 Zie Sale & Brazil (2004) voor een overzicht van kwaliteitscriteria voor kwantitatieve en
kwalitatieve methoden van onderzoek.
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Toepasbaarheid 'Transferability' Externe validiteit Het beoordelen van de mate
van overeenkomsten tussen
contexten vanuit het standpunt
van de ontvanger i.p.v. de
onderzoeker

Consistentie 'Dependability' Betrouwbaarheid Mate waarin gemaakte
methodologische beslissingen
inzichtelijk en navolgbaar zijn

Neutraliteit 'Confirmability' Objectiviteit De integriteit van de
bevindingen moet uit een open
weergave en herkomst van de
data en data-analyse blijken

Door continu te reflecteren tijdens het analyseproces, terug te gaan naar de data en
dit vast te leggen in memo's, heb ik van de data kunnen abstraheren om uiteindelijk
de concepten binnen iedere fase te beschrijven. Daarbij moet vermeld worden, dat
de weergave van de onderzoeksresultaten mijn interpretatie op basis van de
geanalyseerde data is. Om Mintzberg (1979, p.584) te citeren: "the data do not
generate the theory - only researchers do that - any more than the theory can be
proved true in terms of the data. All theories are false, because all abstract from
data  and simplify the world they purport  to describe".In overeenstemming met het
gehanteerde paradigma onderken ik dan ook, dat anderen misschien andere

concepten in de gepresenteerde data kunnen herkennen (zie ook Chia, 1996). Wat
belangrijk is, is dat de gepresenteerde onderzoeksresultaten in overeenstemming
zijn met de door de actoren ervaren en weergegeven sociale realiteit. Aan een
vertegenwoordiging van de respondenten zijn hiervoor drie voortgangspresentaties
gegeven, waarbij voorlopige onderzoeksresultaten zijn besproken ('member
checks'). Daarnaast wordt in het volgende hoofdstuk, ter ondersteuning van de
onderzoeksresultaten, gebruik gemaakt van citaten uit de data. Net als bij
brongebruik vanuit de literatuur, verantwoord ik de bron van citaten ook. Dat doe
ik door een combinatie te geven van een geanonimiseerde naam met een nummer
van het corresponderende tekstfragment van de ruwe data in het programma
Kwalitan. Bijvoorbeeld 'Martin-19', heeft dan betrekking op de respondent die ik
geanonimiseerd heb met de naam Martin en dat het citaat in Kwalitan te vinden is
in tekstfragment  19 van die persoon.

In §3.3 is al aan bod gekomen, dat externe validiteit in kwalitatief onderzoek niet
direct te maken heeft met het statistisch generaliseren naar een grotere populatie.
Deze studie heeft geen betrekking op de totale populatie van interimmanagers en
heeft zodoende geen pretenties de resultaten te willen of kunnen generaliseren naar
een gehele populatie. Daarnaast is in hoofdstuk 2 duidelijk geworden, dat de
populatie van interimmanagers Oberhaupt niet te definieren is. Het is echter wel
mogelijk de resultaten van dit onderzoek theoretisch te generaliseren naar andere
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contexten. Gezien de procedures van steekproeftrekken (maximale variatie en
theoretisch), is er geen reden om aan te nemen dat de resultaten niet naar andere
contexten kunnen worden gegeneraliseerd. Voorbeelden van andere contexten zijn
interimopdrachten op hetzelfde of een ander niveau van functie-uitoefening. Dit
kan pretentieus overkomen en daarom is deze opmerking al getoetst. Tijdens
seminars bij twee bureaus, niet zijnde BCEM, met respectievelijk 50 en 30
interimmanagers, zijn (voorlopige) onderzoeksresultaten gepresenteerd waarna
diepgaande discussies volgden. Beide bureaus richten zich daarbij op een van
elkaar verschillend functioneel gebied en meer op het leveren van aanvullende
expertise dan op het tot stand brengen van organisatorische veranderingen zoals
BCEM. Niettemin vonden de aanwezigen de resultaten zeer herkenbaar, maar lag
soms een andere nadruk op de onderliggende vraagstukken. Het ging dan
bijvoorbeeld om een grotere mate van afhankelijkheid dan op het topniveau naar
voren was gekomen. Al met al kon iedereen zich in de resultaten vinden en werd
conceptuele verzadiging ook in andere contexten bevestigd.

Wat telkens naar voren kwam bij presentaties van voorlopige onderzoeksresultaten
in wetenschappelijke fora, waren kanttekeningen bij het inherente retrospectieve
karakter van betekenisverlening in deze studie. Dit werd uitgelegd als 'ex-post
rationalisatie' en zodoende, vanwege vermeende bias-effecten, als niet legitiem
(zijnde subjectief) gezien. In beginsel is het uitgangspunt van dergelijke
opmerkingen te herleiden tot een traditioneel positivistische en objectiveerbare
wetenschapsfilosofische grondslag, die geen recht doet aan de interpretatieve
benadering die in deze studie centraal staat. Deze studie is juist opgezet om via
retrospectie betekenisverlening van de respondenten te achterhalen. Huber &
Power (1985) en Miller et al. (1997) hebben richtlijnen hiervoor opgesteld, die
sowieso standaard voor het doen van kwalitatief onderzoek zijn (zie bijvoorbeeld
Wester & Peters, 2004). Het gaat dan om de al beschreven 'steekproeftrekking met
maximale variatie van respondenten' en 'member checks'. Andere voorbeelden
zijn 'peer debriefing' (voorleggen interviewguide en voorlopige
onderzoeksresultaten aan wetenschappelijke fora), literatuurstudies (zie Van 't Hof,
2006 en hoofdstuk 5), 'datatriangulatie' (dossieronderzoek) etc. Wel stem ik in met
Weick (1995), dat bij betekenisverlening de eigenlijke worstelingen tijdens het
besluitvormingsproces worden genegeerd. Daarentegen is dit inherent aan de
keuzes die onderzoekers moeten maken bij het opzetten van hun onderzoek. Weick
(1979) maakt een onderscheid naar drie vormen van onderzoek, wat ook wel
bekend is geworden als zijn 'klok'. Hij noemt twaalf uurs onderzoek 'algemeen',
vier uurs onderzoek 'nauwkeurig' en acht uurs onderzoek 'eenvoudig'.
"Investigators act as if they can simultaneously accomplish all three aims in their
explanations. and that delusion is at the heart of much trivial, inconclusive
research. The solution would seem to be either robust compromises or alternation
rather than  attempts  to  accomplish  all  three.  If one  accepts  the  reality that  at  most
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only two of those three virtues can be realized, then many rules and constraints in
inquiry take on a new interpretation" (Weick, 1979, p.36). Hiermee maakt hij
duidelijk, dat de keuze voor de ene opzet onherroepelijk leidt tot het niet mee
kunnen nemen van andere uitgangspunten42. Dat wil zeggen, dat onderzoek gericht
op een gedetailleerde en nauwkeurige weergave van 'de werkelijkheid' niet
tegelijkertijd ook abstract en algemeen geldend kan zijn.

42 Zie op dit punt Langley (1999) voor 'grounded theory' en andere vormen van
procesgericht onderzoek.
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4    Uitvoeren van interimopdrachten
In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe deze studie is uitgevoerd. Door middel
van een afwisselend proces van waarneming, analyse en reflectie is tot de
onderzoeksresultaten gekomen die in dit hoofdstuk beschreven staan. Op basis van
abstractie van de data ben ik tot categorieen gekomen. Hierbij wil ik benadrukken,
dat het mijn 'verhaal' als onderzoeker is wat in dit hoofdstuk op basis van de
onderzochte data naar voren komt. Het gaat hierbij om een conceptuele weergave
van mijn resultaten en niet om 'objectieve' beschrijvingen van empirische
fenomenen.

In §3.2 is uiteengezet dat een 'temporal bracketing' strategie is gebruikt om het
proces van het uitvoeren van interimopdrachten onderzoekstechnisch hanteerbaar
te maken. Op basis van de data heb ik zes fasen geformuleerd: 'prd-opdrachtfase:
'entreefase', 'diagnosefase', 'veranderingsfase', 'afrondingsfase' en 'post-
opdrachtfase'. Binnen iedere fase beschrijf ik de karakteristieke eigenschappen in
de vorm van categorieen. Om recht te doen aan Pettigrew (1990, 1997) maak ik
binnen iedere fase, indien van toepassing, een onderscheid naar contextuele
factoren die het procesverloop kunnen beinvloeden en categorieen die het
procesverloop analytisch beschrijven. Daarnaast moet de fasen niet sequentieel
worden opgevat, maar door de tijd gezien juist als elkaar overlappend (zie ook
hoofdstuk 5).

Omwille van de leesvriendelijkheid van dit hoofdstuk, heb ik het voorgaande
weergegeven in onderstaande figuur 4.1. Iedere fase staat daarbij voor een
paragraaf met de betreffende inhoud ervan als subparagrafen. Om in het hoofdstuk
duidelijk te maken waar de tekst zich in verhouding tot het procesverloop bevindt,
is bij iedere nieuwe fase de figuur in het klein weergegeven met een arcering van
de betreffende fase.
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Prb Entreefase Post-
opdrachtfase opdrachtfase

Introductie
Aanleiding Commitment Beklijven
Verwerving Context veranderingen
Omschrijving
Duur Diagnosefase

Sensemaking
Sensegiving
Actiegerichtheid
Draagvlak
Handelingsvrijheid
Context

Veranderingsfase

Quick wins Veranderstrategie
Creeren van urgentiegevoel Manieren van interactie
Inbedden veranderingen Weerstand
Beklijven veranderingen Context
Ontwikkeling na vaststelling

Afrondingsfase

Beeindiging
Opvolging
Evaluatie

0                            tijd in maanden f 12

Figuur 4.1 Visualisatie verloop interi,nopdrachten infasen

4.1          Prbopdrachtfase                                                               
                                    1

.

Voordat interimmanagers clientorganisaties betreden zijn het vooral
bureaudirecteuren die bezig zijn interimopdrachten te verwerven en deze te
concretiseren tot opdrachtomschrijvingen. Op basis van de data heb ik deze fase
opgedeeld in de categorieen aanleiding opdracht, opdrachtverwerving,
opdrachtomschrijving en opdrachtduur. Deze worden in de volgende subparagrafen
uitgewerkt.
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4.1.1 Aanleiding opdracht
Redenen die in de data naar voren zijn gekomen om interimmanagers aan te stellen
zijn zeer divers. Zo is een ideaaltypisch onderscheid te maken naar het moment van
inschakelen van interimmanagers en naar de factoren om interimmanagers aan te
stellen. Dit onderscheidt maakt het mogelijk interimopdrachten nader te plaatsen.

Inschakelen van interimmanagers
Interimmanagers worden ingeschakeld in situaties die te relateren zijn aan het
ontwikkelen en voortbestaan van organisaties. Zowel een proactieve als een
reactieve inzet komt daarbij naar voren.

Pro-actief
Zo zijn in de dossiers situaties aan bod gekomen, dat de voorgangers van
interimmanagers vertrokken waren en permanente opvolgers pas over enkele
maanden aangesteld konden worden. Het was dan aan interimmanagers de taak die
periode te overbruggen en inhoudelijk gezien bijvoorbeeld een stuk 'turnaround'
voor te bereiden. Een ander voorbeeld is, dat interimmanagers vanwege specifieke
competenties als toegevoegd directielid werden ingeschakeld om de overige
directieleden te versterken.

Reactief
Hierbij gaat het om situaties waarbij directeuren waren ontslagen of zelf opgestapt
en een bestuurlijke crisis dreigde. Ook zijn in de dossiers aanleidingen gevonden
die soms tot wel  10 jaar terug gingen. Dit waren in beginsel vraagstukken die in het
verleden niet waren opgepakt door het toenmalige management en nu een
fundamenteel probleem voor het huidige management vormde.

Factoren

Aanleidingen om interimmanagers aan te stellen zijn gevonden in interne als
externe factoren van de organisatie.

Interne factoren
Aspecten van de interne omgeving die aan bod gekomen zijn, hebben betrekking
OP:
• systemen: bijvoorbeeld veelheid aan administratieve en ICT systemen;
•           personeel: bijvoorbeeld kwaliteit en kwantiteit van het personeel;
•          producten & diensten: bijvoorbeeld versnipperd aanbod, wachtlijsten;
• cultuur: bijvoorbeeld collega's niet op verantwoordelijkheden wijzen,

demotivatie, onderling wantrouwen, pessimisme, geen heldere
communicatie: "ze hebben meestal nizie onder elkaar...er is bijna niet met
die jongens te vergaderen, er komt in ieder geval niets leuks uit, zijn
allemaal plichtsplegend en als ze een schop onder tafel kunnen geven dan
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doet ze dat ook meestal" (Michael-9);
• structuur: bijvoorbeeld geen samenwerking tussen afdelingen/vestigingen,

gebrekkige besturingsrelaties;
• financieel: bijvoorbeeld geen inzicht in de financiele situatie, toenemende

schulden, banken die kredieten intrekken;
• huisvesting: bijvoorbeeld problemen rondom nieuwbouw;
• leiderschap: bijvoorbeeld gebrek aan sturing, conflicten binnen de directie,

conflicten tussen directie en bestuur, personeel dat het vertrouwen in de
directie heeft opgezegd, Raad van Bestuur die het vertrouwen in de
algemene directeur heeft opgezegd, besluiteloosheid, verkeerd genomen
besluiten, onduidelijk beleid, niet anticiperen op veranderingen in de
externe omgeving.

Externe factoren
Aspecten van de externe omgeving die aan bod gekomen zijn, hebben betrekking
OP:
• economische ontwikkelingen: bijvoorbeeld neergaande conjunctuur;
• juridische ontwikkelingen: bijvoorbeeld wijzigende wetgeving en

regelgeving waardoor subsidies wegvallen;
• marktontwikkelingen: bijvoorbeeld veranderingen          in

consumentenbehoeften waardoor de vraag naar producten en diensten
Wijzigt;

• onverwachte situaties: bijvoorbeeld aanslagen (9/11), varkenspest,
branden;

•          stakeholders die invloed afdwingen.

Plaatsbepaling interimopdrachten
Het tegen elkaar afzetten van bovenstaand onderscheid leidt tot vier mogelijke
situaties waarvoor interimmanagers worden ingezet (zie tabel 4.1).

Tabel 4.1 Plaatsbepaling interimopdrachten

factoren

Intern extern

j , pro-actief          1           2
 .8
11 N
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De respondenten spraken hoofdzakelijk over het ontstaan van interimopdrachten in
termen van problemen in de interne organisatie. Het was dan ook opvallend, dat
interimmanagers nauwelijks externe factoren aan de orde brachten om tot
interimopdrachten te komen. Zodoende zijn de interimopdrachten in deze studie
overwegend in het derde en gearceerde kwadrant te plaatsen. De
verantwoordelijkheid voor de problemen schrijven interimmanagers daarbij toe aan
het element leiderschap van het zittende bestuur of management. Overigens zijn
deze bij het aantreden van interimmanagers vaak (door gekregen of genomen
ontslag) niet meer in de organisaties werkzaam. In de onderzochte data spreken
interimmanagers over interimmanagement als laatste redmiddel voor organisaties:
"ik ben nooit de  eerste.  Het feit dat je  als  interimmanager  binnenkomt,  betekent  dat
de opdrachtgever meestal al een heleboel dingen geprobeerd heeft om actie te
ondernemen. Het laatste wat iemand doet is naar Boer & Croon gaan en pragen
om een interimmanager" (Michael-18).

4.1.2 Opdrachtverwerving
Tijdens de opdrachtverwerving zijn twee activiteiten te onderscheiden: acquisitie
van nieuwe opdrachten en selectie van interimmanagers voor opdrachten.

Acquisitie
Zowel interimmanagers als bureaudirecteuren werven nieuwe opdrachten. Uit de
data blijkt, dat interimmanagers, bureaudirecteuren en opdrachtgevers elkaar vaak
via bepaalde (persoonlijke) netwerken kennen. Vooral het eerder verricht hebben
van een opdracht voor een specifieke opdrachtgever, lijkt daarbij kenmerkend.

Selectieproces
Bij het selecteren van interimmanagers voor opdrachten, komen drie elementen
naar voren in de data: de aanlooptijd, de match die tot stand wordt gebracht en het
onderhandelen.

Aanlooptijd
Afhankelijk van de gepercipieerde druk van de problematiek bij opdrachtgevers, is
sprake van een korte of een lange aanlooptijd voor het selecteren van kandidaten.
Bij een korte aanlooptijd willen opdrachtgevers vaak binnen enkele dagen een
voordracht van een of meerdere kandidaten. Wanneer meer tijd voorhanden is,
maakt het bureau in onderlinge afstemming met de opdrachtgever vaak eerst een
profielschets.

Match
Volgens bureaudirecteuren vindt een ideale voordracht van kandidaten plaats op
basis van een selectie van opgevraagde CV's van potentiele kandidaten. Hierna
worden vraag en aanbod in een kennismakingsgesprek samengebracht in een
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poging een match tot stand te brengen. De vraag die opdrachtgevers en eventuele
andere stakeholders zich daarbij stellen is: past deze persoon, op deze opdracht, in
deze organisatie? 1n de praktijk blijkt het echter ook voor te komen, dat
opdrachtgevers interimmanagers direct op basis van persoonlijke relaties (willen)
vragen. In deze situaties zeggen bureaudirecteuren niet in te kunnen staan voor een
goede match als potentiele opdrachtgevers toch aan hun voorkeur vasthouden.

Tijdens de kennismakingsgesprekken met potentiele opdrachtgevers proberen
interimmanagers te achterhalen wat de achterliggende problemen en/of verborgen

agenda's van de opdrachtgevers zijn. Zij vragen zich daarbij ook het volgende af:
past deze opdracht en organisatie bij mijn persoonlijkheid en interesse? Daarbij
zeggen interimmanagers te beseffen, dat: ')e aan een oorlog begint zonder te weten
wat de uitkomst is" (Michael-19).

Onderhandelen
Deel van de kennismakingsgesprekken zijn het voeren van onderhandelingen. Dit
kan zijn ten aanzien van de voorgedragen perso(o)n(en) of

uitvoeringsvoorwaarden, bijvoorbeeld de prijs, samenwerkingsafspraken,
rapportageafspraken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden. Zowel

interimmanagers als bureaudirecteuren zien het overeenkomen van dergelijke
afspraken als middel om mogelijke discussies in de toekomst te voorkomen.
Discussies waarbij de verantwoordelijkheid mogelijkerwijs bij de interimmanager
of het bureau kan worden gelegd. Deze vorm van reputatieschade wordt ook wel
'afbreukrisico' genoemd. Naar eigen zeggen verkeren de interimmanagers in een
luxepositie om opdrachten te kunnen weigeren, omdat zij zichzelf financieel
onafhankelijk ervaren en zodoende eisen aan de uitvoeringsvoorwaarden kunnen
stellen. Beperkende en of bepalende voorwaarden gesteld door potentiele
opdrachtgevers, die bijvoorbeeld de oplossing al voor ogen hebben, kunnen voor
interimmanagers redenen zijn om opdrachten te weigeren. Soms doen zij dit ook.

4.1.3 Opdrachtomschrijving
Onderdelen van opdrachtomschrijvingen, zoals die vooral uit de dossiers naar
voren zijn gekomen, hebben betrekking op het niveau van de functie-uitoefening,
de formulering van de opdracht en taken van opdrachten.

Niveau
De functies die interimmanagers in de onderzochte data vervullen, hebben
betrekking op het topniveau in organisaties. Het gaat om algemene directeuren,
voorzitters van Raden van Bestuur (RvB's), financieel directeuren, leden van
holdingdirecties, divisiemanagers, 'chief operations officers', 'chief restructuring
officers', 'corporate HR-managers', 'corporate communication managers' etc. De
opdrachtgevers staan hierbij in een hierarchische lijn met de interimmanagers en
zijn leden van RvB, algemeen directeuren/'chief executive officers', leden van
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Raden van Commissarissen (RvC), leden van Raden van Toezicht (RvT),
vertegenwoordigers van banken etc.

Opdrachtformulering
Ten aanzien van de formulering van de opdracht heb ik op basis van de data drie
situaties onderscheiden: 1) opdrachtgevers die volgens interimmanagers de
oplossing al voor ogen hebben en het zodoende alleen nog maar 'even' hoeven
laten uit te voeren. 2) Op basis van conclusies uit een onderzoeksrapport, 'quick
scan' of adviesrapport, al dan niet geschreven door interimmanagers of consultants
van hetzelfde bureau, wordt besloten een interimmanager aan te stellen om een
implementatieplan op te stellen, of de adviezen daadwerkelijk te implementeren.
Het is daarbij de bedoeling, dat interimmanagers zich aan de opdracht committeren
en niet de analyse opnieuw gaan doen. 3) Opdrachtgevers die volgens
interimmanagers geen beeld hebben van wat er nu precies in de organisatie aan de
hand is, een verdeeld beeld hebben, of een belang hebben bij het niet vertellen van
wat er aan de hand is, waardoor het moeilijk is een concrete opdracht te
formuleren.

Taken van opdrachten
In de data valt op, dat ook advisering als type opdracht voorkomt. Hierbij bekleden
interimmanagers geen vaste functie, maar is er wel sprake van het geven van
inhoudelijk advies, procesbegeleiding of een andersoortig 'klusje op
managementniveau'. Wat betreft opdrachten waarbij interimmanagers wel een
vaste functie vervullen, is het opdrachtafhankelijk welke taken interimmanagers
moeten verrichten4: Een algemene deler van taken van interimopdrachten is op
basis van de data dan ook niet te bepalen. Soms is er sprake van enkele taken, soms
van meervoudige taken. Soms is er sprake van samenhangende taken, soms van
zeer uiteenlopende taken waarbij de samenhang moeilijk te zien is44. En soms is er
sprake van een combinatie van strategische, functionele en operationele taken.

43 Hierbij refereer ik aan §2.2 waar verschillende vormen van

verandermanagementopdrachten worden onderscheiden. Ik zie het alleen als weinig zinvol
om situationele inzetbaarheid naar opdrachtvorm te onderscheiden zoals bijvoorbeeld een
postfusie integratie. Daarnaast is het ondoenlijk om indicatoren op te stellen om te kunnen
bepalen wanneer iets nu een reorganisatieopdracht, een herstructureringsopdracht, een
'business development' opdracht etc. is.
44 In deze situatie komt het dan ook voor, dat meerdere interimmanagers tegelijkertijd
worden aangesteld.
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Wel is het mogelijk de taken grofweg, en niet te kwantificeren, naar drie
referentiepunten in de tijd te onderscheiden: gericht op het heden, gericht op de
nabije toekomst en gericht op de toekomst (zie tabel 4.2).

Tabel 4.2 Focus van taken in interimopdrachten

Focus op het heden
Het voeren van de dagelijkse leiding.
Het analyseren van de huidige situatie om de problemen te achterhalen.
Het oplossen van problemen op de korte termijn. Voorbeelden zijn
financieringsproblemen, claims afnandelen, herstellen van het vertrouwen van de
stakeholders, (massa-)ontslagen afhandelen, werkmaatschappijen verkopen.
Het ontwikkelen van de organisatie. Voorbeelden zijn het inrichten van een nieuw

bedrijfsbureau, het verbeteren van de dienstverlening, nieuwe medewerkers aanstellen.

Focus op de nabije toekomst
Het beoordelen van de huidige situatie. Bijvoorbeeld het functioneren van bepaalde
managers of een bepaalde afdeling
Het ontwikkelen van plannen en producten. Bijvoorbeeld voor een 'turnaround',
toekomstig te leveren prestaties, het opstellen van een handboek financiele verslaggeving.

Het opstellen van een profielschets en/of het zoeken van een permanente opvolger.

Focus op de toekomst
Het ontwikkelen van strategische plannen. Voorbeelden zijn het formuleren van een
(nieuwe) strategie, het maken van een business plan.
Het geven van advies. Bijvoorbeeld over de topstructuur of over de ICT-omgeving.

Met enige terughoudendheid zou gesteld kunnen worden, dat interimmanagers die
pro-actief worden ingeschakeld, opdrachten met taken meer gericht op de nabije
toekomst en toekomst verrichten. En dat interimmanagers die reactief worden

ingeschakeld, opdrachten met taken meer gericht op het heden en de nabije
toekomst verrichten. In dat opzicht is een verschil in tijdshorizon van taken in
interimopdrachten waar te nemen.

4.1.4 Opdrachtduur
Op basis van de dossiers is het mogelijk gebleken de opdrachtduur nader te
bepalen. De 30 onderzochte dossiers hebben een spreiding van  1,5 tot 45 maanden
met een gemiddelde looptijd  van 12,3 maanden per opdracht. Hierbij  valt  op,  dat
interimmanagers vaak niet fulltime in de organisatie werkzaam zijn, maar parttime.
Voor interimmanagers biedt dit mogelijkheden om kleine (advies-) opdrachten
voor andere opdrachtgevers naast hun interimopdrachten te doen en om
persoonlijke netwerken voor het acquireren van opdrachten actief te houden. In de

loop van de tijd kunnen opdrachten zich ook ontwikkelen van een parttime naar
een fulltime aanstelling (opbouiven). Opdrachten kunnen zich ook ontwikkelen van
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een fulltime naar een parttime aanstelling (atbouwen). Hiervan is regelmatig sprake
bij het afronden van opdrachten. Voor interimmanagers biedt 'afbouwen' twee
mogelijkheden. Ten eerste kunnen zij hun persoonlijke netwerken weer activeren
om nieuwe opdrachten te acquireren. Ten tweede zien zij het als een mogelijkheid
zich van de organisatie te 'onthechten' (zie §4.5).

0
4.2 Entreefase         '  C=JU

,

Waneer interimmanagers organisaties betreden, maken zij het eerste contact met de
organisatieleden. Op basis van mijn analyse kom ik in deze fase tot de
onderwerpen introductie, commitment en context. Deze worden in de volgende
subparagrafen uitgewerkt.

4.2.1 Introductie

Interimmanagers zeggen de eerste weken na het betreden van organisaties als
bepalend te ervaren voor de rest van het opdrachtverloop. Uit de data is naar voren
gekomen, dat tijdens de introductieperiode interimmanagers over een repertoire
van kennismakingsmogelijkheden beschikken en de kennismakingsmogelijkheden
verschillende functies kunnen vervullen.

Repertoire kennismakingsmogelijkheden
Wanneer interimmanagers organisaties betreden interacteren zij met verschillende
partijen. Om hun komst in de organisatie toe te lichten gebruiken interimmanagers
de volgende, met elkaar samenhangende, kennismakingsmogelijkheden:
voorstellen, beeldvorming en verduidelijken.

Voorstellen
Voorgesteld worden en zich voorstellen kunnen twee verschillende dingen in de
praktijk van interimmanagement zijn. Vooral over voorgesteld worden hebben

interimmanagers uiteenlopende ervaringen. Een introductie waarbij van tevoren al
gesprekken gepland zijn met directie, OR, afdelingshoofden etc. ervaren zij als
perfect. "hebben ze voor een goede introductie gezorgd? Bedenk even dit is
Nederland! Hebben ze de ondernemingsraad ingelicht, hebben ze het management
naar behoren ingelicht? En soms zijn opdrachtgevers daar gewoon heel slordig in
en  denken.   "als  je  dan  zo'n  grote   bek  hebt,   dan  vecht  je  zelf je  weg  maar  naar
binnen". Dat maakt het leven weI wat lastiger jo" (Tom-4). Perfect vinden
interimmanagers daarbij wanneer zij in een persoonlijke rondgang ook nog door
hun opdrachtgevers of voorgangers worden voorgesteld en "daarbil ook de goede

dingen gezegd worden over wat je komt doen" (Rob-5). Uit de dossiers was
overigens op te maken, dat sommige kennismakingsgesprekken soms al plaats
hebben gevonden v66r de officiele aanstellingsdatum van de interimmanagers.
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De manier waarop interimmanagers zichzelf aan anderen voorstellen is
persoonsgebonden. Sommige interimmanagers houden niet van een uitgebreide
kennismakingsronde en beperken zich daarom hoofdzakelijk tot hun
directbetrokkenen (bijvoorbeeld met leden van het managementteam, bestuur,
directeuren). Anderen daarentegen, gaan met een zogeheten dwarsdoorsnede van
de organisatie praten. Zij hebben de overtuiging, dat zij van hun directbetrokkenen
niet die informatie krijgen die een juiste weergave van de situatie is en zien
zichzelf daardoor genoodzaakt de informatie zelf te verzamelen. Afhankelijk van
de problematiek maken interimmanagers soms ook kennis met externe stakeholders
zoals klanten, leveranciers en banken. Interimmanagers zien het afhankelijk van de
grootte van de organisatie, of het mogelijk is met iedereen individuele gesprekken
te voeren, of dat zij bijvoorbeeld een openbare toespraak in de kantine houden.
Tijdens deze gesprekken zullen interimmanagers iets over zichzelf en hun
interpretatie van de opdracht vertellen: "dus ik roep vaak de mensen bij elkaar en

dan hou ik een praatje. En niet rooskleuriger voorstellen. Gewoon vertellen wie je
bent. Dat je naam een gezicht krijgt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Altijd door
de fabriek heenlopen. Je moet jezelf gewoon laten zien denk ik de eerste week.
Alleen al  hoe je  loopt en  hoe je  kijkt uit je ogen,  daar gaan de mensen een mening
over vormen; dat is waar!" (Dick-4).

Beeldvorming
Op basis van de processen rondom de opdrachtverwerving en de
opdrachtomschrijving hebben interimmanagers zich al bepaalde beelden over de
organisatie gevormd. Hoewel sommige interimmanagers erkennen dat hun mentale
model 'voorgeprogrammeerd' is, wijzen zij er op, dat zij ongeacht de mate van
commitment ten aanzien van de opdrachtomschrijvingen (zie §4.2.2), zij zelf een
beeld van de situatie willen vormen. Tijdens het kennismaken benadrukken
interimmanagers dan ook, dat zij eerst een duidelijk beeld van de situatie willen
hebben om geen overhaaste beslissingen te nemen. Hiermee proberen zij zich
zichzelf als onafhankelijk persoon neer te zetten. Hoewel interimmanagers op dit
moment in de tijd niet expliciet willen zijn, maken zij daarbij tegelijkertijd
duidelijk, dat vasthouden aan de status quo geen optie is. Wat echter opvalt is, dat
interimmanagers zeggen dat zij na enkele dagen al een idee hebben wat de
problemen in de organisatie zijn.

Verduidelijken
Interimmanagers zeggen het belangrijk te vinden om tijdens hun kennismaking
enkele zaken te expliciteren. In de data zijn drie elementen naar voren gekomen.
Ten eerste het tijdelijke karakter van hun aanstelling. Toch pleiten sommige
opdrachtgevers ervoor, dat interimmanagers zichzelf niet presenteren als
interimmanager c.q. tijdelijk aangesteld om eventueel bestaande onrust niet verder
te voeden. Ten tweede geven zij nadere informatie over hun opdracht en een
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voorlopig stappenplan dat zij in gedachten hebben om 'van A naar B te komen'.
Bijvoorbeeld door functies te gaan concentreren, maar niet te zeggen welke, omdat
zij eerst met iedereen willen praten. Hierbij benadrukken interimmanagers, dat zij
wel maatregelen moeten gaan nemen om hun opdracht tot een succesvol einde te
brengen. Ten derde zetten zij hun formele autoriteit neer. Vanaf dag 66n wensen
interimmanagers de agenda te bepalen, gaan zij niet in op mislukte acties uit het
verleden, zeggen zij dat zaken op hun manier gaan veranderen, zetten zij hun
verwachtingen ten aanzien van ieders toegevoegde waarde en inspanningen uiteen,
wijzen zij op consequenties voor afwijkend gedrag en/of onvoldoende prestaties
etc.- "ik vind het verrassend, dat als je bij de mensen zelf komt, dan is de wil van
mensen om dingen te verbeteren groot. De bereidheid om met elkaar dingen te
veranderen is groot. Alleen de verwachting, dat er ook daadwerkelijk iets gaat
gebeuren,  of dat  het gaat  lukken is gering" (Frans-2). Om duidelijk te maken dat
hun woorden niet vrijblijvend zijn, wijzen interimmanagers mensen in de loop van
het proces ook op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van bovengenoemde

punten.

Functies kennismakingsmogelijkheden
Voor interimmanagers hebben de kennismakingsgesprekken ten minste drie
functies. De informatie die zij tijdens de gesprekken vergaren, leveren een input
voor de diagnose (gericht op 'sensemaking' §4.3.1). Tegelijkertijd proberen
interimmanagers het vertrouwen van organisatieleden te winnen (gericht op 'quick
wins' §4.4.1) en zoeken zij naar sleutelfiguren (gericht op draagvlakcreatie §4.3.4).

Input diagnose
De informatie-uitwisseling tijdens de kennismakingsgesprekken brengt dagelijkse
routines en de zorgen van mensen naar voren. Interimmanagers gaan bewust op
zoek naar mensen met een afwijkende mening, omdat het zittende (top-
)management in hun ogen gefaald heeft. Gefaald, omdat zij anders niet aangesteld
hadden hoeven worden. Interimmanagers zien zichzelf dan ook grotendeels
aangewezen op deze meningen als input voor hun diagnose. De nadruk ligt daarbij
op het luisteren naar wat mensen te zeggen hebben over wat ze doen en van de
organisatie vinden. Op basis van hun ervaring zeggen interimmanagers voor
zicllzelf een rijtje met standaardvragen en 'ziektesymptomen' te hebben

geformuleerd, die ze systematisch afwerken om tot een diagnose te kunnen komen.
Het is daarbij persoonsgebonden of zij andersoortige informatie dan gesprekken
c.q. interviews gebruiken. Enkele interimmanagers verdiepen zich ook in
schriftelijke stukken, maar het merendeel niet: "ik lees ook meestal nooit wat van
tevoren, want ik weet dat het allemaal nonsens is wat er staat. Toen ik hier kwam
lag er zo'n stapel; daar heb ik niet eens in gekeken. Dat gaat gelijk de prullenbak
in. Ik ben lui hoor, dat moet ik er even bij zeggen. Ik weet bij voorbaat wat daar
staat, dat het daar niet om gaaf' (Onno-5).
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Winnen van vertrouwen
Interimmanagers zeggen het winnen van vertrouwen zeer belangrijk te vinden in de
beginperiode. Het gaat hierbij om het oprecht luisteren naar wat mensen te zeggen
hebben en daarbij gelijk eventuele zorgen bij die personen weg te nemen. Het gaat
ook om het achterhalen van hun verwachtingen: "dus ik ga uitgebreid met die
mensen praten; misschien weI twee uur of zo. Dan zeg ik: "laat me je afdeling eens
zien  en  geef me  eens  een  handje  aan de  belangrijkste  mensen".  Ik laat ze  hun ding
tonen aan mij op de manier zoals zij dat willen" (Dick-4). Sommige
interimmanagers vinden het daarbij belangrijk zichtbaar te zijn in de gehele
organisatie en hanteren het principe van 'management by walking around': "schrij
maar op: hil praat alleen maar en drinkt ko#ie" (Michael-9). Dit zichtbaar zijn
beperkt zich dan niet tot enkele keren, maar bevat het zich continu onder de
organisatieleden begeven. Dit kan lijfelijk zijn, maar (afhankelijk van de grootte
van de organisatie) ook via schriftelijke communicatie-uitingen. Het proberen te
winnen van vertrouwen vinden interimmanagers met het oog op het creeren van
draagvlak voor veranderingen in de toekomst allemaal zeer belangrijk. Niet het
bespreekbaar maken van wat er speelt en welke onzekerheden daarbij komen
kijken zien interimmanagers als de crux voor het opbouwen van vertrouwen, maar
het uitstralen van daadkracht door te zeggen dat er problemen zijn en dat die
problemen opgelost gaan worden, het onmiddellijk overgaan tot actie, door mensen
bij elkaar en met elkaar in gesprek te brengen en de regel 'afspraak is afspraak' te
hanteren.

Zoeken naar sleutelfiguren
Tijdens de kennismakingsgesprekken zeggen interimmanagers ook bewust op zoek
te gaan naar mensen die de rol van sleutelfiguur tijdens de uitvoering van de
opdracht kunnen vervullen. Sleutelfiguren zijn mensen die volgens
interimmanagers bruikbare informatie kunnen verstrekken, goede ideeen hebben of
het gedachtegoed van de interimmanagers in de organisatie kunnen uitdragen.
Interimmanagers zien sleutelfiguren als onafhankelijke denkers die over een
informele leidersrol beschikken en zodoende het veranderingsproces kunnen
beinvloeden. Interimmanagers zeggen deze personen intuYtief te achterhalen door
middel van observatie tijdens hun rondgangen en gesprekken in organisaties. Ook
het organiseren van overleggen vinden zij daarbij behulpzaam om te bepalen wie
de dominante sprekers zijn en hoe onderlinge verhoudingen liggen.
Interimmanagers zien overigens alleen de eerste weken als mogelijk om met
iedereen te praten. Daarna creeert het volgens hen mogelijk onrust in organisaties
66

daar  moet je  overigens wel  mee  oppassen  h&,  in dat proces.  Daar heb je  misschien
twee weken voor om ongestraft links en rechts met mensen in de organisatie te
gaan praten  en ze ook naar je kamer toe te  halen;  als je ze eens een  keertje een
uurtje langer wilt, of in de vergaderzaal te gaan zitten. Als je dat later dan dat
doet,  dan cretier je onrust in de organisatie.  Want ik ben dus heel erg iemand die
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vindt, dat je niet over iemand heen kunt gaan in een organisatie. Als ik een
verkoopdirecteur heb en ik ga continu over die man heen met zijn mensen lopen
praten;  dat  kan niet  meer  na  twee  weken.  Indirect  laat je  die  man weten  dat je  hem
al gedumpt hebt. Gedurende de eerste twee weken kan dat, want dan begrijpt
iedereen  dat je  informatie  aan  het vergaren  bent.  Maar  op  het  moment dat je je  een
beetje  gecommitteerd  hebt  aan  die  organisatie,  dat je  met  die mensen  aan  het werk
gaat,  kan je  dat  niet  meer doen" (Dick-6).

4.2.2 Commitment
Uit de data blijkt, dat interimmanagers drie verschillende houdingen ten aanzien
van de eerder geformuleerde opdrachtomschrijvingen kunnen hebben:

'Commitment'
Interimmanagers die worden aangesteld om een eerder gemaakt rapport uit te
werken, of te implementeren, zijn veelal gecommitteerd aan de
opdrachtomschrijving. Zij behouden zichzelf echter wel het recht voor om de
situatie nog kort zelf te beoordelen en de opdracht eventueel aan hun beeld bij te
stellen. Dit is onderdeel van hun onafhankelijke opstelling, waarbij zij zich niet op
voorhand volledig vast willen leggen aan een bepaalde (oplossings-)richting.

' Commitment,  mits'
Een stap verder in een onafhankelijke opstelling gaan interimmanagers die zich aan
opdrachtformuleringen committeren, maar ook zelf graag de situatie willen
beoordelen. Op basis van bevindingen in de eerste weken, kan het voorkomen dat
zij tot een nieuwe opdrachtomschrijving willen komen. Na terugkoppeling met het
bureau, gaan zij hierover in gesprek met hun opdrachtgevers. Op deze manier
herdefinieren interimmanagers hun relatie met opdrachtgevers van opdrachtnemer
naar onafhankelijke beoordelaar. Interimmanagers zien dit als regulier onderdeel
van hun werk, omdat zij het onmogelijk vinden alle opdrachtaspecten op voorhand
te kunnen overzien. Volgens interimmanagers kunnen opdrachtgevers hierbij op
twee manieren reageren. Zij krijgen extra inzicht in de situatie op basis van meer
en/of andersoortige informatie, of zij ervaren het als confronterend in vergelijking
met hun beeld en omschrijving voor aanvang.

'Geen commitment'
Interimmanagers die zichzelf niet willen committeren aan de opdrachtformulering,
gaan hun eigen opdracht in de organisatie zoeken: "de opdracht gee# alt#d een
bepaaide beschrijving en eigenlijk vergeet ik dat de dag dat ik hier binnenkom,
want dan gajeje eigen opdracht zoeken" (Michael-3). Interimmanagers met deze
houding zien de managementovereenkomst als een contractueel startpunt tussen het
bureau en de opdrachtgever. Een overeenkomst die ze niet inkijken, niet mee
bekend zijn, of waarvan ze uitgaan dat deze toch niet correct is: "ik ga volkomen op
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m(in eigen inzicht en mi/n eigen intuitie af' (Onno-1). Tegen opdrachtgevers
zeggen zij dan ook, dat ze geen rekening houden met de opdrachtformulering. Zo
kwam het bij een opdracht voor, dat de uiteindelijke formulering pas tot stand
kwam na de helft van de loopduur van de opdracht. Tegelijkertijd leggen
interimmanagers een verplichting bij opdrachtgevers om kenbaar te maken
wanneer  zij  niet  tevreden  zijn.  Een  reden  hiervoor  vinden  zij: "een opdrachtgever
heeft er ook een belang bij om zich niet teveel te engageren aan de precieze manier
waarop de interimer aan de slag gaat" (Martijn-3). Dit kan leiden tot discussies
tussen interimmanagers, opdrachtgevers en bureaudirecteuren. Interimmanagers
met deze vorm van commitment zien dat juist als een uitdaging: "een van de

belangrijkste kenmerken van een interimopdracht vind ik; je moet bereid zijn ruzie
te maken met opdrachtgever en bureau" (Michael-5).

4.2.3 Context
Interimmanagers wijzen op de beelden die organisatieleden ten aanzien van hun
komst kunnen hebben, als contextuele factoren die hun entree beYnvloeden. Het

gaat daarbij om de vraag of de komst van interimmanagers van tevoren is
aangekondigd. In de praktijk blijkt dat sommige interimmanagers de ervaring
hebben, dat organisatieleden altijd op hun komst voorbereid zijn. Andere
interimmanagers hebben ook de ervaring, dat zij compleet onverwacht binnen
kunnen komen. Volgens interimmanagers is het daarnaast ook nog afhankelijk van
de wensen van de opdrachtgever, of zij als interimmanager worden gerntroduceerd,
of dat zij als 'gewone' manager worden voorgesteld.

Vooraankondiging
In situaties dat interimmanagers van tevoren worden aangekondigd in organisaties,
deelt de opdrachtgever dit vaak in de top van de organisatie persoonlijk mede.

Vervolgens wordt intern (en extern) gecommuniceerd dat het niet goed gaat met de
organisatie en dat een (interim-)manager is aangetrokken om de situatie te
verbeteren45. Daarin staat dan ook een vermelding van het gelieerde bureau en een
stukje ervaring van de interimmanager, aangevuld met enkele van zijn taken.

Wat aan de data opvalt, is het verschil tussen wat gecommuniceerd wordt en de
daadwerkelijke taken en redenen zoals die in de voorlopige opdrachtomschrijving
staan vermeld. Gevonden redenen hiervoor zijn: het niet willen creeren van (nog
meer) onrust in de organisatie en het juist op voorhand wegnemen van bepaalde
vrezen.

45 Gezien de herkomst van de data wordt voornamelijk over dit type opdrachten gesproken.
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Geen vooraankondiging
In situaties dat interimmanagers niet van tevoren worden aangekondigd, betreden
zij organisaties onverwachts. Interimmanagers zijn van mening, dat wanneer de
problemen al lang in de organisatie spelen, zij echter niet als een verrassing voor de
medewerkers binnenkomen. Interimmanagers vinden, dat medewerkers in die
situaties vaak heel goed in de gaten hebben hoe de organisatie ervoor staat en dat
dingen staan te gebeuren: "ik denk  dat je jezelf van je  menselijk gezicht  moet  laten
zien, want vergeet niet dat op het moment dat jij  binnenkomt, weet  iedereen  al  dat
er rare dingen gaan gebeuren. Dat hoefje ze niet meer te vertellen, want dat weten
ze al  lang.  De tamtam is jou al drie weken voomitgesneld'  (Dick-4). Juist wanneer
sprake is van onrust in organisaties, hebben interimmanagers de voorkeur om niet
van tevoren geYntroduceerd te worden. Naar hun mening loopt alles wat geschreven
wordt, hen dan voor de voeten en geeft het mensen de kans op voorhand allerlei
beelden te vormen en acties te ondernemen: "je bent er gewoon ineens, je naam
valt. Misschien is hij nog geeneens gevallen als je binnenkomt en worden ze ermee
geconfronteerd en de volgende  dag ben je  er.  En  de  dag erop zitten ze  met je  om  de
tafel. En dat is in die zware trajecten meestal ook het beste. Dat werkt ook vaak het
beste. Als er grote problemen zijn in een organisatie en ze zouden dat twee
maanden van tevoren al horen, dat ik over twee maanden al kom als
interimmanager.  Dan  gaan  een  aantal  mensen  al  dingen  regelen,  of voorbereiden,
of weerstanden  creeren  door  te  zeggen.   "we  zullen  zorgen  dat  dat  niet  gebeurt"
Het is beter dat je een beetje verrassend binnenkomt" (Stefan-7). Deze beelden
kloppen volgens interimmanagers niet met hoe zij in de praktijk 'werkelijk' zijn en
zij ervaren het als onprettig om deze beelden vervolgens te moeten corrigeren:
66men verwacht eigenlijk dat je als een olifant door de porseleinkast zal gaan
stappen. Vooral in ziekenhuizen. Het is natuurlijk ook op zekere hoogte waar. Dat
zijn gecompliceerde organisaties, met heel veel onderling afhankelijke relaties
tussen specialisten en ook hele delicate dingen. Daar kun je niet zomaar doorheen
fietsen als buitenstaander. Terecht als iemand dat beeld heeft, dat iemand komt die
daar helemaal geen boodschap aan heeft. Ja, dat maakt sommige mensen
ongemakkelijk, ongerust. Dus dat beeld is een sommige opzichten niet goed"
(Stefan-7). Interimmanagers hebben dan ook de voorkeur zichzelf te introduceren;
wat zij ongeacht wel of geen vooraankondiging toch doen.

Ongeacht de situatie zien interimmanagers als voorwaarde, dat de
ondernemingsraad en het management tijdig zijn ingelicht. Dat dit in de praktijk
niet altijd het geval is, beschouwen interimmanagers als een onnodige en
vervelende bijkomstigheid die zij dan moeten managen, maar wat overbodig
tijdsverlies oplevert. Wat opvalt is, dat de doorlooptijd van het selectieproces nog
wel eens als argument wordt gebruikt voor het niet tijdig inlichten van de
organisatieleden.
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Reacties komst interimmanager
Volgens interimmanagers zijn drie typen reacties op hun komst te onderscheiden:

positief
Er bestaat opluchting dat eindelijk iemand met verstand van zaken komt die actie

gaat ondernemen. Mensen putten een bepaalde hoop uit de komst van de
interimmanager. Interimmanagers ervaren dit hoge verwachtingspatroon zowel
positief als risicovol. Risicovol omdat te hoge verwachtingen kunnen ontstaan over
hun capaciteiten en dat zaken zullen veranderen. Daarnaast zijn interimmanagers
extra alert op de oprechtheid en motieven achter de positieve houding van mensen.
Dit om eventuele persoonlijke belangen en verborgen agenda's te achterhalen.

Neutraal
Interimmanagers relateren neutrale reacties aan het feit, dat zij ten aanzien van hun
voorgangers het voordeel van de twijfel hebben gekregen, waarbij organisatieleden
een afwachtende houding hebben.

Negatief
Interimmanagers zien diverse redenen voor negatieve houdingen ten aanzien van
hun komst. Leden van het management kunnen het gevoel hebben gepasseerd te
zijn, of ze hebben geen vertrouwen in de 'indringer', zijn kennis en ervaring, of
zijn ervan overtuigd dat ze de problemen zelf kunnen oplossen. Medewerkers
kunnen vooroordelen hebben over de achtergrond van de interimmanager, of
simpelweg het feit dat zij interimmanager zijn. Een negatief imago van de
beroepsgroep speelt hierbij ook mee. Deze gevoelens kunnen worden versterkt
door al bestaande vertrouwensbreuken binnen de organisaties, die tot wantrouwen
en demotivatie hebben geleid. Andere uitlatingen zijn: achterdocht en angst
vanwege persoonlijke belangen, geen vertrouwen in het slagen van de opdracht, of
interimmanagers zien als verlengstuk van de opdrachtgever.

Sommige interimmanagers zeggen weinig vatbaar te zijn voor dergelijke negatieve
uitingen, omdat zij het zonde vinden om tijd in negatieve energie te stoppen: "dat
verschrompelt gewoon. Dat is de praktijk. En waarom? Omdat ik ze geen aandacht
heb gegeven. Ik heb ze alleen netjes te woord gestaan en voor de rest niets. En
daarom  had ik  tijd om met  deze  80% te  praten  en  deze positieve  10% af te  remmen
en te plezieren.  Die moet je natuurlijk ook wei  een klein  beetje plezieren en voeding

"geven, maar niet ook precies doen wat zij willen, want dan zou je te hard gaan
(Stefan-17). Andere interimmanagers hebben de opvatting, dat dergelijke vormen
van frustratie juist een uiting van betrokkenheid zijn en zodoende als positief
opgevat kunnen worden.
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4.3
Diagnosefase                                                               »          6 

In de tijd gezien begint deze fase gelijktijdig met de entreefase en is gericht op het
analyseren van de situatie en de handelingen die interimmanagers daarbij
verrichten. Op basis van de data heb ik deze fase opgedeeld in de categorieen
'sensemaking', 'sensegiving', actiegerichtheid, draagvlak, handelingsvrijheid en
context. Deze worden in de volgende subparagrafen uitgewerkt.

4.3.1  Sensemaking'
'Sensemaking' is in deze studie te typeren als het continu analyseren van de
situatie tijdens de opdrachtuitvoering (cf. Weick, 1995, 2005)46 en is vooral gericht
op het maken en presenteren van het plan van aanpak. Daarbij is het opvallend, dat
conclusies van onderzoeksrapporten, die de basis voor interimopdrachten kunnen
vormen, vaak in twijfel worden getrokken. Uitzonderingen zijn rapporten die door
de interimmanagers zelf of door het eigen bureau zijn opgesteld. Of rapportages
van instanties die directe zeggenschap over het voortbestaan van de organisatie
hebben, zoals een Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen of banken. Op
basis van mijn analyse kom ik binnen 'sensemaking' tot de volgende onderwerpen:
impliciete analyse, expliciete analyse, rol interimbureau, uitgangspunten analyses,
aanpak analyses en uitkomst analyses.

Impliciete analyses
Impliciete analyses zijn gebaseerd op ervaring, kennis van de sector (en
organisatie), intuYtie, observaties en enkele persoonlijke gesprekken. Schriftelijke
stukken worden daarbij nauwelijks gelezen, omdat interimmanagers dit als
tijdsverspilling zien. Daarnaast vinden interimmanagers dat wat opgeschreven is
waarschijnlijk niet klopt, omdat de problemen er anders niet zouden zijn.
Interimmanagers maken bij impliciete analyses aannames zonder deze te verifieren,
maar verbinden er wel conclusies aan: "en het feit dat er dan een verkoopdirecteur
bij zit die zijn waffel dichthoudt, dat vind ik ook 'tale-telling'. Want dat betekent,
dat ik er eigenlijk vanuit moeten gaan dat ze die weekberichtjes al sturen naar de
directeur verkoop.  Maar uit  het feit dat hij  toevallig in zijn tas zit te  kijken,  terwijl
ik dat sta te vertellen,  blijkt  dat  hij  die  rapportjes  ook niet  krijgt.  Dat is  al  een fout
van de organisatie,  terwijl hij...  dat ik ze niet krijg is misschien wel logisch, maar
hij hoort ze wel te krijgen. Maar hij heeft er ook nooit om gevraagd, want anders
zou hij wei zeggen:  'kunnen we straks even praten over wat je nu vraagt. Ik stuur je
straks  de  mijne wei'.  Maar dat zegt  hij  niet.  Dus  heb ik ook maar even  bepaald.    ij

46 66Sensemaking  involves  the ongoing retrospective development  of plausible  images  that
rationalize what people are doini' (Weick et al., 2005, p.409).
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hebt ook nooit echt leiding gegeven "'
(Tom-9). Interimmanagers schrijven de focus

van hun impliciete analyses toe aan een door ervaring opgebouwd impliciet
normatief model: "ik hoef ook niet alles te weten om het anders te doen. Als ik
maar 70% weet, gok ik de rest van de 30% erbij en doen we het toch" (Tom-2).
Daarnaast stellen opdrachtgevers of andere stakeholders interimmanagers niet altijd
in de gelegenheid een uitgebreide analyse te maken ook al zouden zij dat willen.

Expliciete analyses
Expliciete analyses zijn gebaseerd op verzamelde informatie met interne en externe
stakeholders en gericht op het achterhalen van dieperliggende oorzaken. Tabel 4.3
geeft hiertoe mogelijke bronnen van informatie weer.

Tabel 4.3 Infonnatieverzamelingmatrix

Stakeholders
Intern Extern

Wie managers, sleutelpersonen, stafleden, klanten, concurrenten, accountants,
medewerkers, directie, secretaresses, auditors, leveranciers, banken, raad van
medezeggenschapsorganen commissarissen/toezicht,

interimbureau, aandeelhouders,
toezichthoudende instanties

Wat notulen, financiele rapportages, bedrijfstakontwikkelingen, rapportages,
organogrammen, stroomschema's, USP's47' imago
cultuur, personeel, strategische
doelstellingen, beleidsstukken,
ondernemingsplannen

Hoe praten & interviewen, lezen, praten & interviewen, brainstormen
observeren, operationele bijeenkomsten
bijwonen

De manier waarop interimmanagers deze analyses uitvoeren is individueel
verschillend en bestaat uit een combinatie van gevoelsmatige en rationele gronden.
Interimmanagers baseren zich op stimuli opgedaan tijdens gesprekken en het
observeren van mensen zoals iemands fysieke houding, de sfeer, ordentelijkheid
van de productieomgeving, etc. In de gesprekken die interimmanagers voeren
zeggen zij niet al te veel af te gaan op wat het management hen vertelt. Dit omdat
acties uit het verleden volgens hen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.
Om onvolledige en onjuiste informatie te omzeilen, praten interimmanagers liever
met mensen dieper in de organisatie. Afhankelijk van de persoon en omvang van
de organisatie, kan het aantal individuele gesprekken oplopen tot 50 A 100

47

Unique Selling Propositions
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personen. Tijdens deze gesprekken proberen interimmanagers inzicht in de situatie
en gewenste veranderingen te krijgen, maar ook vormen zij zich daarbij een
oordeel over de betreffende personen. Typerend is, dat vooral interimmanagers in
productiebedrijven in dit licht ook spreken over 'management by walking around'
en zeggen zich dagelijks onder het personeel te begeven om erachter te komen wat
mensen daadwerkelijk vinden c.q. bedoelen. Daarnaast zijn er ook interimmanagers
die het belangrijk vinden externe stakeholders bij de analyse te betrekken. Terwijl
er ook interimmanagers zijn die dat laatste bewust niet doen, omdat zij vinden dat
'de vuile was' van de organisatie niet buiten gehangen hoeft te worden.
Uitzondering hierop vormen gesprekken met de huisbankier.

Rol interimbureau
Het interimbureau neemt een bijzondere positie bij het analyseren van de situatie
in. Vanuit het perspectief van interimmanagers is een onderscheid te maken tussen
het raadplegen van aanvullende expertise, counseling en intervisiebijeenkomsten.

Raadplegen aanvullende expertise
Met betrekking tot dit punt moet worden vermeld, dat deze studie voornamelijk
gebaseerd is op data verkregen bij een interimbureau dat onderdeel uitmaakt van
een grotere adviesorganisatie. Deze organisatie kan aanvullende financiele,
strategische diensten etc. leveren waarvan interimmanagers gebruik kunnen maken.
Niettemin geeft een groot deel van de interimmanagers er in de praktijk de
voorkeur aan om analyses zelf te maken. Pas als zij er echt niet zelf uitkomen,
raadplegen zij deze experts: "ik heb dat een keer gedaan en ik was daar erg blij om
achteraf maar dat is niet mijn tweede natuur. Ik denk meestal van. 'ik ga dit wei
oplossen', en dat gebeurt ook altijd wei.  Maar  ik denk dat je gewoon sneller een
deuk in een pak boter slaat als je daar met gelegenheid en met anderen eens input
krijgf' (Jeroen-4). Deze terughoudendheid geldt echter niet voor alle
interimmanagers. Een ander deel van hen schakelt regelmatig experts van hetzelfde
bureau in; soms meerdere personen tegelijkertijd: "die extra experts die we nu

hebben betrokken in mijn opdracht als het ware, dat is nu wel allemaal onder de
paraplu  van   Boer  en  Croon,   die   experts  rapporteren  ook  aan  mij.   Die  rapporteren
niet qfzonderlijk aan het bestuur" (Diederik-6). Ook het raadplegen van mensen
met aanvullende expertise binnen persoonlijke netwerken komt daarbij voor.

Counseling
Wat betreft counseling maken weinig interimmanagers melding van het
klankborden van hun bevindingen met een bureaudirecteur. Bij het specifiek ernaar
vragen, bleken de meningen van interimmanagers nogal uiteen te lopen. Sommigen
zijn van mening, dat dit vooral in de eerste weken tot en met het komen van een
plan van aanpak zinvol is: "je kunt nog zo kritisch zijn naar jezelf toe, welke kant je
opgaat.  maar  het  is  altijd  heel  goed  natuurlijk om  een spiegel  te  hebben.  Dat je  met
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iemand kunt praten,  dat je  de verzekering  krijgt  dat  het  de  goede  richting is  of dat
je wat moet afzwaaien" (Diederik-3). Andere interimmanagers zijn terughoudender
over bureaudirecteuren: "kijk een counselor die zit er niet in,  heeft niet altijd kennis
van zaken op dat gebied. Het is altijd handig in geval van nood iemand te kunnen
bellen. Het moet een meerwaarde hebben zoiets; dat heb ik nog niet altijd kunnen
vinden" (Martin-9). Voor deze interimmanagers lijkt de toegevoegde waarde

overwegend te liggen op het kunnen activeren van bepaalde netwerken om bij
personen een binnenkomst te hebben: "aan die counselors heb je als
interimmanager ook helemaal niets tijdens zo'n proces. Nou, ik overdrijf het, je
hebt er wel wat aan als je bepaalde contacten moet leggen. Ze kennen de hele
wereld,  ze  kennen  heel  Nederland  waar  het  om  gaat.  Je  gaat  naar je  counselor  als
je zegt. "ik wil ergens binnenkomen, ik wil ergens informatie over hebben". Nou
dan bel ik mijn counselor op en dan krijg ik heel snel die informatie. Maar echt
kiankborden in de zin van hoe je zo'n proces aanstuurt; dat kan je ook niet
verwachten, want het is een heel ander soort ervaring waar ze ook een heel ander
soon  belang  bij  hebben.  In  dit  soort werk moet je  een  dusdanig niveau  hebben dat
je zelfstandig kunt opereren en jij je wegen  kan vinden om  daarin te  klankborden
als je moet klankborden, maar dan met mensen die weten waar ze het over hebben

"

(Onno-1).

Intervisiebijeenkomsten
Het interimbureau verzorgt op regelmatige basis intervisiebijeenkomsten voor de
interimmanagers. Sommige interimmanagers vinden het bijwonen hiervan een
additionele vorm van analyse waarin zij hun denkbeelden kunnen uitdagen.

Uitgangspunten analyses
Interimmanagers lijken twee uitgangspunten te hanteren bij het maken van de
analyses. Ten eerste zijn zij van mening dat de nadruk niet op de juistheid en
diepgang van de analyse ligt, maar op de mate waarin de bevindingen in actie
kunnen worden omgezet (zie ook §4.3.3): "het geeft zelf een check van 'wat
betekent het nou' en wat ik vertelde over de analyse, is dat ook vertaalbaar in
actie?  Want wat je  in  de  analyse  hebt  waar je  niets  mee  kum,  daar  moet je  het  ook
niet over willen hebben in de meeste gevallen" (Jeroen-19). Uitzondering daarop
lijken meer operationeel opererende interinlmanagers en financiele

interimmanagers te vormen, omdat hun taken vaak meer van rekenkundige aard
zijn zoals het maken van kostprijscalculaties. Ten tweede valt de houding van
interimmanagers ten aanzien van de geschiedenis van de organisatie op. Zo zijn er
interimmanagers die zich verdiepen in de geschiedenis van de organisatie om te
kunnen begrijpen hoe en waarom bepaalde zaken zijn gelopen, in een poging de
oorzaken van de problematiek te achterhalen. Er zijn ook interimmanagers die dit
als totaal irrelevant beschouwen, omdat acties uit het verleden niet tot het gewenste
resultaat hebben geleid.
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Aanpak analyses
Interimmanagers zien het creeren van inzicht in de situaties als een proces dat zich
moet ontwikkelen. Zij spreken daarbij over het van breed naar smal werken met
deelaspecten die tezamen de analyse vormen: "de stukjes van de legpuzzel vallen
langzamerhand op hun plaats"  (Bart-2) en "op een gegeven moment valt de hele
puzzel ook in elkaar. En er zijn momenten geweest, in maart, dat ik dacht de puzzel
valt nooit in elkaar. En een paar maanden later valt een andere in elkaar, dan zeg
je:  "jongen zie je wel, hoe konden we ooit twijfelen". Zo gaat dat dan, het is
allemaal niet zo voorspelbaar. Gelukkig" (Michael-32). Interimmanagers zeggen,
dat zij op basis van hun kennis en ervaring tot zelfontwikkelde
standaardziektesymptomen zijn gekomen waarnaar zij zoeken. Zij zeggen op basis
van hun ervaring vaak al na enkele dagen, maar in ieder geval binnen een week,
een vrij scherp beeld te hebben van wat er aan de hand is. De vragen die zij daarbij
hanteren zijn afhankelijk van het voorliggende vraagstuk: "als het strategische
problemen zijn begin ik bij de markten: 'hebben jullie eigenlijk je markten
gedefinieerd?'  en  'wie  zijn jullie  klanten?'.  Dan  werk je  van  de  markt  af naar
binnen toe.  Dus ajhankelijk van  het probleem moet je altijd goed structureren. Zo
doe ik dat altijd. Ik kies structuren waar ik ervaring niee heb, omdat ik dan in staat
ben om dingen snel te zien en terug te geven" (Prans-2). De manier waarop
interimmanagers de situaties proberen te doorgronden is echter verschillend. Het
merendeel van de interimmanagers ziet het alleen maken van analyses als een van
hun taken. Daarnaast zijn er ook interimmanagers die de overtuiging hebben hier
noodzakelijkerwijs actief andere directieleden, of managers bij te moeten
betrekken: "dat is ook de enige manier waarop je iets kunt krijgen dat continuneit
hee# daarna" (Martin-10).

Uitkomst analyses
In de praktijk van interimmanagement is het gebruikelijk om de uitkomst van de
analyses in een plan van aanpak (zie ook §4.3.4) vast te leggen. Er zijn echter ook
interimmanagers die zeggen al jaren   geen   plan van aanpak meer gemaakt   te
hebben, omdat er niet om gevraagd wordt. Het is dan ook wisselend hoe
interimmanagers tegen de functie van een plan van aanpak aankijken. Sommige
interimmanagers zien het plan van aanpak als een leidraad om zich aan vast te
houden. Andere interimmanagers zien een plan van aanpak als een geformaliseerd
stuk voor het bureau en de opdrachtgever, maar niet als een handleiding voor
zichzelf. Respondent Onno zegt hierover in tekstfragment 7:

81



Interviewer Eric: "Maakt u dan op een gegeven moment ook een formeel plan

van aanpak?"

Respondent Onno: "AAga lulkoek. Er zitten wel momenten in dat dingen

gemeten worden, dat dingen afgesproken worden; daar doe ik allemaal wel aan

mee. Maar het echte spel zit in het veranderproces van mensen en dat is op dat

moment helemaal niet meetbaar te maken.

Interviewer'Eric: "Dus u hecht daar voor de rest ook geen waarde aan?

Respondent Onno: Mwja het heeft natititrlijk ook een stukje verkoopwaarde om

interessant te doen en zo. Mensen willen dat soort dingen ook vaak als

symbolen vaak hoor. Ik beschouw het ook echt als een symbool.

Interviewer Eric: Naar wie toe?

Respondent Onno: Naar opdrachtgevers toe. Ook binnen een organisatie kan

het een beetje een symbolische waarde hebben: van toch houvast. Feitelijk is

het echt  lulkoeld'.

Alle interimmanagers zijn het erover eens dat maar 66n ding belangrijk is en dat is
dat de hoofdlijn van het plan van aanpak goed moet zijn. Toch blijkt deze hoofdlijn
qua omvang en mate van gedetailleerdheid verschillende uitwerkingen te kennen.
Zo kwamen uit het dossieronderzoek plannen van aanpak van slechts enkele

pagina's met op hoofdlijnen opgestelde punten naar voren. Uit de interviews bleek,
dat interimmanagers het missen van details niet belangrijk vinden, omdat zij 'het
tot stand brengen van een verandering op hoofdlijnen op korte termijn' als doel van
hun aanstelling zien: "als je die realiteit goed neer kunt zetten, dan komt die
oplossing vanzelf' (Michael-18). Bij deze benadering worden de veranderingen
over het algemeen stap voor stap doorontwikkeld (zie ook §4.4.6). Sommige
interimmanagers formuleren hiertoe in het begin korte termijn doelen: "ik houd niet
zo  van  die  vergezichten  waar  het  allemaal  uit  zou  kunnen  komen  over  vijf jaar.
Mag je wei fantasieon over hebben hoor, maar meestal liggen er al van die
documenten die er prachtig uitzien, perfect geformuleerd zijn, het resultaat zijn van
vele heisessies en zo, maar waar het echte geloof in ontbreekt. Ik vind het veel
belangrijker om als je wat van koers gaat veranderen c.q. van aanpak gaat
veranderen,   om   te   zeggen   'laten   we   nu   eerst   maar   eens   een   maand   of  twee

maanden kijken: ons concrete doelen stellen van daar willen we staan over een
maand, of over twee maanden en zullen we dan maar eens  bekijken hebben we dat
bereikt ja of nee.  En als we dus weten  hoe de vervolgstap is, dan weten we daarna

82



".
(Rob-22). Vooral in radicaleook hoe ver we kunnen springen

veranderopdrachten vinden interimmanagers deze benadering een voordeel, omdat
zij de oplossingsrichting dan flexibel aan de huidige omstandigheden kunnen
bijstellen. Voorwaarde vinden zij wel, dat zij het juiste uitgangspunt hebben.
'Juist', zijn daarbij zaken die gemakkelijk in actie kunnen worden omgezet en die
tot het gewenste resultaat leiden: "maar het door en door plannen, wat je veel ziet
bij grote reorganisaties, dus gedetailleerde plannen met 600 actiepunten en dat
soort  dingen...  en  dat  wordt  allemaal  gestructureerd  en  dan  worden  er  allemaal
rode,  oranje  en  groene  lichten  bij  gedaan  en  zo...  daar  ben  ik  geen  voorstander
van' (Frans-3). Andere plannen van aanpak uit het dossieronderzoek waren w61
omvattende rapporten van 40 pagina's of meer. Hierin hadden interimmanagers op
een projectmatige wijze actiepunten geformuleerd, die zij stuk voor stuk en
gefaseerd in de tijd hadden uitgewerkt. Deze plannen van aanpak zijn inhoudelijk
te typeren als ideaal plaatje, als blauwdruk van de toekomstige organisatie (zie ook
§4.4.6). Dit wordt dan ook wel 'ontwerp gewenste situatie en realisatieplan'
genoernd.

4.3.2 'Sensegiving'
'Sensegiving' is in deze studie te typeren als het communiceren van bevindingen
naar anderen tijdens de opdrachtuitvoering (cf Gioia & Chittipeddi, 1991)48.
Onderdelen van 'sensegiving' in deze studie zijn: 'sensegiving' aanpak,
communicatierichting, 'sensegiving' strategieen.

'Sensegiving' aanpak
De manier waarop interimmanagers hun analyses met anderen delen, is afhankelijk
van de persoon en situatie, te typeren als een expertmatige of als een participatieve
aanpak.

Expertmatige aanpak
Interimmanagers houden bij een expertmatige aanpak hun indrukken merendeels
voor zichzelf en proberen zelf oplossingen te formuleren: "het neerzetten van het
probleem en het duiden van het probleem, het aangeven van de
oplossingsrichtingen, doe ik toch redelijk solistisch op basis van de gesprekken die
ik gehad heb: gebaseerd op alles wat ik gelezen heb" (Tom-7). Ondertussen testen
zij hun bevindingen (meerdere malen) met hun opdrachtgever, maar willen de
autoriteit behouden om te bepalen hoe de oplossingen uit te voeren, omdat zij
degenen zijn die het moeten doen: "maar ik laat niet iemand mij vertellen hoe ik

48  Sensegiving is: "the process  of attempting  to  injluence  the sensemaking  and meaning
construction  of others  toward  a preferred redefinition  of organizational  reality"  (Gioia &
Chittipeddi, 1991, p.442).
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het doen moet hoor. Boer & Croon, opdrachtgever, ik kom ze altijd tegen. Wie zich
ermee bemoeit, die mep ik weg. Als je iets wilt bereiken moet je ruimle  hebben;  ik
heb ruimte nodig in een opdrachf' (Michael-5).

Participatieve aanpak
Bij een participatieve aanpak delen interimmanagers hun indrukken en
vooronderstellingen met anderen. Zij omschrijven dit als een sociaal proces waarin

zij gezamenlijk op zoek gaan naar de problemen en op welke punten
overeenstemming te bereiken is, om tot oplossingen te komen. Sommigen richten
zich daarbij op formele sleutelpersonen zoals opdrachtgevers, managers en
medezeggenschapsorganen (zie ook §4.3.4). Anderen betrekken daarbij ook
informele sleutelpersonen en/of operationele medewerkers. Interimmanagers zien
zichzelf hierbij in een begeleidende rol om mensen te leiden in hun zoek- en
denkproces, waarbij zij tegelijkertijd de veranderingsbereidheid en eventuele

tegenargumenten kunnen peilen.

Communicatierichting
Naast de twee typen aanpak is een onderscheid te maken in de richting van de
communicatie binnen organisaties: horizontaal en naar beneden. Communicatie die
horizontaal gericht is, heeft betrekking op de directie of overige leden van het
management en de opdrachtgever. Communicatie die naar beneden gericht is, heeft
dan ook betrekking op medewerkers werkzaam op een lager niveau in de
organisatie.

'Sensegiving' strategieen
Wanneer bovenstaand ideaaltypische onderscheid tegen elkaar wordt afgezet, zijn
uit de data vier 'sensegiving' strategieen af te leiden die interimmanagers

gebruiken (zie tabel 4.4). Ik heb deze 'verantwoorden', 'uitwerken', 'verkopen' en
'begeleiden' genoemd.

Tabel 4.4 'Sensegiving' strategiefn

aanpak

expertmatig participatief
0-
S horizontaal verantwoorden uitwerken
.2 2gi

   w naar beneden verkopen begeleiden
0
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Op basis van de data is het een utopie te denken dat interimmanagers naar aanpak
te typeren zijn, of dat 'zuivere' strategievormen bestaan. Uit de data blijkt, dat dit
onder andere afhankelijk is van de persoon, het type opdracht, het type organisatie,
de cultuur van de organisatie en het onderliggende onderwerp. Soms
communiceren interimmanagers alleen horizontaal; wat zij als minimale
basisvoorwaarde bij het uitvoeren van interimopdrachten zien (zie ook §4.3.4).
Maar vaker gebruiken zij een combinatie van communicatierichtingen, dus dn
horizontaal dn naar beneden communiceren. Deze twee communicatierichtingen
lijken elkaar vaak chronologisch te volgen: eerst overeenstemming met de
opdrachtgever bereiken, daarna een formeel besluitvormingsproces doorlopen en
tot slot de plannen aan de organisatie bekend maken. Het is echter zeer persoonlijk
in welke mate interimmanagers belang aan deze 'tweede stap' hechten en dit ook
daadwerkelijk doen. Afhankelijk van de opdracht, is de algemene houding weI dat
het niet gaat om de analyse op zich, maar om de acties die daarop volgen (zie ook
§4.3.3). Ook een combinatie van aanpakken komt voor, dus dn expertmatig dn
participatief: "het neerzetten van het probleem en het duiden van het probleem. het
aangeven van de oplossingsrichtingen, doe ik toch redelijk solistisch op basis van
de gesprekken die ik gehad heb; gebaseerd op alles wat ik gelezen heb. Maar
daarna de weg naar het realiseren van oplossingsrichting: daar heb ik natuitrlijk
een heleboel andere mensen bij nodig" (Tom-7).

Verantwoorden
Deze strategie is gericht op horizontale communicatie in combinatie met een
expertmatige aanpak. Interimmanagers die deze strategie hanteren focussen zich
vooral op de top van de organisatie en opdrachtgevers. Zij vinden het daarbij
belangrijk, dat op dit niveau overeenstemming bestaat over de in te slagen weg.
Handelingsvrijheid (zie §4.3.5) is een belangrijk element bij deze strategie. Om
snel te kunnen handelen (lees: met zo weinig mogelijk inmenging van anderen),
komt het voor dat interimmanagers hun eigen complexiteit reduceren, waardoor zij
naar eigen zeggen efficienter kunnen handelen. Een voorbeeld, is het Edn op 66n
rapporteren van de voortgang aan opdrachtgevers in plaats van dit via bestaande
overlegstructuren te doen. Een ander voorbeeld, is het instellen van stuurgroepen,
die vervolgens verantwoordelijk zijn voor het overbrengen van informatie naar hun
'achterban'.

Bij deze strategie vinden interimmanagers het soms moeilijk opdrachtgevers te
beinvloeden. Vooral als de opdracht naar hun mening in het begin te beperkt
geformuleerd is geweest. Opdrachtgevers kunnen de voorstellen immers weigeren:
66dan sluit je compromissen en dan zorg je dat je dus toch doorgaat met dingen,
maar daar niet ditidelilk over rapporteert" (Rob-19). Een andere tactiek is de
directe confrontatie aangaan en opdrachtgevers wijzen op hun aandeel in de
problematiek en verantwoordelijkheid daarin. Interimmanagers zeggen dit te doen,
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omdat zij het in het belang van de organisatie vinden de ontwikkelingen door te
zetten. Dit mogelijke spanningsveld zien interimmanagers als onderdeel van hun
werk: "dat is ook een deel van de lol, een deel van de sport: hoe ga je met dat
spanningsveld om?" (Rob-26). De ervaringen van interimmanagers over de reacties
van opdrachtgevers hierop zijn sterk wisselend. Zo zijn er interimmanagers die
zeggen, dat ze met een diepgaander inzicht komen dan opdrachtgevers van tevoren
wisten. Of dat opdrachtgevers compleet verrast waren door de bevindingen en
voorgestelde oplossingsrichtingen. In deze situaties spreken interimmanagers over
discussies met opdrachtgevers, die zij een gebrek aan kennis en inzicht verwijten.
Ook zijn er interimmanagers die zeggen, dat er nooit echt zaken aan bod komen die
opdrachtgevers nog geheel niet weten. Als interimmanager moeten zij juist een
verschil maken door het daadwerkelijk uitvoeren van oplossingen.

Uitwerken
Deze strategie is gericht op horizontale communicatie in combinatie met een
participatieve aanpak. Interimmanagers die deze strategie hanteren zun van
mening, dat leden van het managementteam altijd betrokken moeten worden bij het
maken van de analyse. Door mensen bij het proces te betrekken maken
interimmanagers hen mede-eigenaar van het op te lossen probleem en daarmee ook
medeverantwoordelijk. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een strategisch plan
en een implementatieplan, of een nieuw besturingsmodel samen met andere
leidinggevenden. Interimmanagers gebruiken het tussentijds delen van informatie
daarbij om hun eigen bevindingen te controleren en aan te vullen met nieuwe
informatie. Het delen van informatie vormt zodoende een integraal onderdeel met
het maken van de analyse: "ik werk met concept 1 tot en met 7. En soms komt het
woord concept er niet eens af Juist ook om te laten zien dat het niet het definitieve
plaatje is,  maar dat  het  altijd  een  momentopname  is  van  een  bewegend  iets  I......1
Waarbij je een maand later met belangrijke actoren weer verder gaat en je plan
van aanpak weer bijstelf' (Rob-4). Hoewel interimmanagers gezamenlijk aan het
oplossen van de vraagstukken werken, zeggen zij wel aan te sturen op de richting
die zij willen.

Verkopen

Deze strategie is gericht op communicatie naar beneden in combinatie met een
expertmatige aanpak. Interimmanagers zien het als hun taak om keuzes te maken
en tot oplossingen te komen. In de overtuiging van hun gelijk wensen zij daar niet
te lang over te discussieren: "ik weet dat het heel ingewikkeld is, dat iedereen erbij
betrokken moet zijn, allemaal belangrijk belangrijk, maar nu even niet, we gaan nu
alleen maar voor overleven van dit ziekenhuis" (Stefan-10). Daarbij erkennen
interimmanagers, dat zij soms worstelen met het overdragen van hun beeld aan
anderen. Zeker  als het crisissituaties betreft waarbij, onder  druk van stakeholders,
onmiddellijk actie ondernomen moet worden en geen tijd is voor het maken van
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een diagnose. Het nemen van beslissingen en die ornzetten in actie, welke dan ook,
wordt daarbij als het belangrijkst gezien (zie ook §4.3.3). Interimmanagers die deze
strategie hanteren presenteren hun bevindingen tijdens diverse overleggen om te
proberen de situatie als een gemeenschappelijk probleem te laten inzien. De inhoud
van de communicatie is daarbij voornamelijk gericht op het creeren van
urgentiegevoel, het verklaren van de te nemen stappen en het uiten van een
gewenste houding van de organisatieleden, waarbij het denken in het algemene
belang van de organisatie voorop staat. Herhaaldelijk zorgen interimmanagers voor
mogelijkheden om feedback te ontvangen en nadere uitleg te geven over de gezette

stappen. Dit punt zien interimmanagers als het creeren van draagvlak in
organisaties en gaat feitelijk over het uitleggen en overtuigen van genomen
besluiten: "dits dat is een vorm van overtuigen. Maar meestal is die analyse wei
scherp ja. Maar nogmaals, je maakt hem, maar je toetst hem ook. Je gaat niet
zeggen:   'dit  is  mijn  mening  en  zo  ga  ik  het  uitvoeren'.  Nee,  ie  moet  het  toetsen,
alleen al om hen het gevoel te geven dat ze erbij betrokken zijn" (Stefan-15) en
"dat plan heb je in een middag geschreven, maar voordat je iedereen platgeluld
hebt en men wat doet, dan ben je wel even bezig" (Martijn-2). Voor
interimmanagers geldt dat organisatieleden zich (enigszins) moeten kunnen
herkennen in de problemen zoals die uit de analyse naar voren zijn gekomen. Bij
het uitblijven van opmerkingen nemen interimmanagers aan dat er sprake is van
een 'gedeelde visie'. Aan de andere kant zijn er ook interimmanagers die juist
argwanend zijn wanneer ze geen tegenstand krijgen. Zij redeneren daarbij vanuit
hun persoonlijke opvatting: "mensen die zomaar alles goedvinden, die geloof ik
nooit, want ik vind ook nooit alles goed' (Martijn-12). In het taalgebruik gaat het
dan om woorden als: 'een brede herkenning' en 'steun verwerven'. Soms vindt het
verkopen van de boodschap niet plaats en wordt een confronterende aanpak
gehanteerd. Een voorbeeld is, dat interimmanagers een brief opstellen waarin zij de
situatie uitleggen en daarbij een deadline voor verbetering eisen met ontslag als
sanctie voor disfunctioneren.

Begeleiden
Deze strategie is gericht op communicatie naar beneden in combinatie met een
participatieve aanpak. Interimmanagers die deze strategie hanteren richten zich op
het creeren van leermogelijkheden bij stakeholders. Volgens interimmanagers
kunnen zij deze strategie niet hanteren op het moment van hun aantreden: "omdat
mensen vooral in de beginfases de diepgang van het proces nog niet doorhebben.
En als je de diepgang van het proces gaat vertellen, dan kan dat twee effecten
hebben:  of het  zet  hen  enorm  af  of ze  gaan  daar  misbruik van  maken.  Waardoor  ik
heel voorzichtig ben om het achterste van mijn tong te laten zien" (Onno-6). Toch
vinden interimmanagers het delen van informatie in het verloop van het proces
steeds gemakkelijker. Niet in de betekenis van informatie overdragen, maar
mensen een spiegel voorhouden en ze de situatie zelf laten inzien. Vooral bij het
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uitvoeren van het plan van aanpak zien interimmanagers zich dan als
procesbegeleider, waarbij organisatieleden zelf het onderliggende vraagstuk
aanpakken. Vaak vormt het uitgebreid analyseren van de situatie of formuleren van
een strategie dan een van de actiepunten: "het proces van visie en strategiebepaling
kan starten nadat duidelijk is wie de sleutelposities in het geintegreerde ziekenhuis
gaan bezetten vanuit de staf Bij een dergelijk proces worden de unit-hoofden, het
clustermanagement inclusief specialisten, de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht betrokken" (Thomas-4). Modaliteiten die hierbij aan bod komen zijn
werkgroepen, projectgroepen, werkconferenties, workshops, etc. die erop gericht
zijn om mede zelf oplossingen aan te dragen. Interimmanagers die voor deze
rolvervulling kiezen, zijn van mening dat dit de enige manier is tot duurzame
veranderingen te komen: "en wat ik ook doe; ik haal daar altijd bestuursleden of
commissarissen bij in dat soort meetings. Dus ik haal niet alleen mensen van het
bedrijf daarbij, maar ik haal ook mensen die daarboven zitten erbij. Dat is ook
vaak een enorme doorbraak voor de mensen uit het bedrijf want dan zien ze dat
bestuursleden ook mensen zijn. Want vaak zit daar natuurlijk een behoorlijke
afstand tussen. En worden bestuursieden, als ze op een normale menselijke manier
geconfronteerd worden met de mensen uit het bedrijf en hun probleem, hun
dagelijkse probleempjes. Dat cumuleert alleen maar in het opleiden van een
organisatie. ledere keer dat ik het heb meegemaakt zijn het enorme eye-openers
voor beide partijen" (Onno-5). Minder idealistisch gezien, volgt deze strategie
regelmatig op een verkoopstrategie, waarbij de centraal geformuleerde hoofdlijnen
nu decentraal moeten worden uitgewerkt.

4.3.3 Actiegerichtheid
Het belangrijkste bij het uitvoeren van interimopdrachten vinden interimmanagers,
het komen met oplossingen en die omzetten in acties. De regie in handen hebben
staat daarbij vanaf dag 66n centraal. Interimmanagers plaatsen zich hiermee in de
rol van probleemoplossers. Of de door hen geformuleerde oplossingen ook het
beste zijn weten zij niet en vinden zij ook niet relevant gezien de vaak urgente
omstandigheden waarin organisaties verkeren. Deze rechtvaardigen het uitgebreid
de tijd nemen om een grondige diagnose te maken dan ook niet voor hen: "kilk dat
vind ik veel  belangrijker dan het weer gaan  neerleggen van een of ander snurkend
documenf' (Rob-22). Voor minder urgente omstandigheden geldt dat de beste
oplossing niet te kennen is, omdat situaties continu veranderen. Een
intedmmanager zegthierover: "je moet niet de houding hebben om het per se zeker
te willen weten, om de ultieme wijsheid, of waarheid te willen bereiken.  Op een
gegeven moment is het wei helder hoe het in grote lijnen zit en dan ga je het
gewoon doen: dan ga je het uitvoeren. In de uitvoering ontdek je wei welke
correcties gedaan moeten worden. Maar zodra je het gevoel hebt dat je het
ongeveer wei weet: is het het beste om aan de gang te gaan" (Frans-3). Niettemin
maken sommige interimmanagers melding van een professioneel spanningsveld dat
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zij ervaren: wat goed is voor de organisatie versus persoonlijke ambities en
prestatiedrang.

Randvoorwaarden
Het 'aan de gang gaan' richt zich daarbij op acties met de volgende prioritering:
1.          Het creeren van zogeheten 'quick wins' (zie §4.4.1).
2.      Het wegnemen van belemmeringen die een verdere uitvoering in de weg

staan (zie ook §4.3.6). Bijvoorbeeld het oplossen van een juridische strijd
rondom nieuwbouwprojecten: "dat je op een gegeven moment de
goedkeuring van  een  Raad van  Bestuur  moet  hebben,  of van  een  Raad  van
Commissarissen,  of van een Raad van Toezicht wie  er  boven je is.  En daar
moet je ook op een lijn zitten en als daar geen overeenstemming over is,
dan kun je maar een ding doen: je opdracht teruggeven" (Jeroen-10).

3.                 Het       voorbereiden       van de implementatie,       in de praktijk       van
interimmanagement vaak een 'marsroute' genoemd. Bijvoorbeeld door een
nieuw ondernemingsplan of implementatieplan op te stellen, of
besluitvormingsstukken voor te bereiden.

4.          Het inbedden van veranderingen (zie §4.4.3).
Het is afhankelijk van de opdracht welke acties interimmanagers uiteindelijk
ondernemen. Wanneer de opdracht het formuleren van een strategie, of het maken
van een analyse is, worden daadwerkelijke veranderingen immers niet
geimplementeerd.

4.3.4 Draagvlak
Ongeacht hun diagnostische aanpak (zie §4.3.1), vinden interimmanagers dat zij
een minimaal niveau van draagvlak moeten hebben van mensen die achter hun
voorgestelde plannen staan. Deze wijze van draagvlakcreatie in de besluitvorming
is erop gericht de geformuleerde problemen uit het plan van aanpak op te lossen.
Op basis van de data is een onderscheid te maken naar draagvlak bij
sleutelpersonen, draagvlak voor plan van aanpak en draagvlak voor formalisatie.

Sleutelpersonen
Als basisvoorwaarde voor het creeren van draagvlak gelden de formele
sleutelpersonen zoals opdrachtgevers, managers, ondernemingsraden en andere
bevoegden die (juridisch gezien) inspraak in het formuleren van de
oplossingsrichting hebben: "je kunt wel eens een discussie met een hebben, maar
niet met allemaal,  dan heb je een probleem" (Stefan-4). Gebruikelijk daarin is het
creeren van het eigen draagvlak door de directie of het managementteam aan te
passen tot een groep gelijkgestemden: "het [plan van aanpak] moet ondersteund
worden  door je  managementteam.  Dat  lukt  niet  altijd  wat  soms  betekent  dat je  in je
managementteam moet gaan snijden" (Dick-5). Een andere handelingswijze is de
invloed van mensen uit het persoonlijk en/of bureaunetwerk aan te wenden om
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beslissingen van bepaalde mensen te bespoedigen. Hoewel interimmanagers het
creeren van formeel draagvlak als een uitdagend spel zien, houden zij niet van
vertragingen in het proces: "ik begin echt genoeg te krijgen van dit continue
gepruts om mij heen. Ik zit al aan mijn limiet en soms er overheen qua
beinvioeding zonder het tot een crisis te laten komen op directienivemi' (Wim-4),
schrijft een interimmanager in een e-mail aan zijn bureaudirecteur. Daarnaast
vinden interimmanagers, dat zij ook de steun van informele sleutelpersonen nodig
hebben, bijvoorbeeld een bepaald afdelingshoofd, die geen deel uitmaken van de
formele overlegorganen. Naar de mening van interimmanagers kunnen deze
personen een katalyserende functie, of juist het tegenovergestelde, vervullen  met
betrekking tot de boodschap die zij uitdragen: "omdat je anders de uitvoerenden
allemaal tegen je hebt als bestuurder. En dan kom je geen meter vooruit. Ze zijn
altijd in staat om voor elk argument een tegenargument te verzinnen. en elk
initiatief in de  kiem te smoren.  Dus je moet gewoon  hun steun hebben" (Stefan-4).
Die steun wordt als belangrijk gezien, omdat deze sleutelpersonen informele macht

hebben om anderen te overtuigen: "maar op een bepaald moment merkte ik, dat hij
mijn boodschap aan het verkondigen was en ontstond er dus rust in de tent. Want
als Gerard vond dat het goed was, dan zat er ergens een kern van waarheid in"
(Jeroen-4). Interimmanagers stimuleren deze mensen door ze extra aandacht te
geven, meer te betrekken en meer te informeren dan anderen.

Plan van aanpak
In de praktijk van interimmanagement is het gebruikelijk om de uitkomst van
analyses binnen vier tot zes weken vast te leggen in een concept plan van aanpak.

Dat van een concept wordt gesproken komt voort uit het gegeven, dat dit bureau

pas van een definitieve versie wil spreken na het maken van concrete afspraken
over het uitvoeren van opdrachten en accordering hiervan door de opdrachtgevers.
Hoewel soms met een presentatie wordt volstaan, is het maken van een schriftelijke
versie van het plan van aanpak wel gebruikelijk. Sommige interimmanagers wijzen
erop, dat zij opdrachtgevers, in de weken voorafgaand aan de presentatie van het
plan van aanpak, beetje bij beetje al op de hoogte brengen van hun bevindingen.
Dit kan zowel tijdens formele tussentijdse voortgangsgesprekken tussen counselor,
opdrachtgever en interimmanager zijn, als het op informele wijze betrekken van
opdrachtgevers bij het proces: "natuurlgk neem je mee wat de input is van de
opdrachtgever, hoe hij daar tegenaan kijkt, maar het is heel belangrijk dat terwijl
je aan het analyseren bent toch je opdrachtgever mee te nemen in dat gebeuren,
omdat...het  zijn  over   het  algemeen   best   hotemetoters   en  eigenwijze  mensen.   Je
moet in feite al, en dat doe ik tenminste, proberen hun 'mind set' te beinvloeden
voordat je met je analyse en plan van aanpak komt. Voor mijn gevoel is dat heel
belangrijk, want je krijgt als je plompverloren met een plan van aanpak komt wat
nogal   afwijkt  van  de  perceptie...dan   krijg  je   eerst  een  fase  van   ontkenning  en
voordat je  het weet  heb je een slechte start met elkaar" (Jeroen-1). De frequentie
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en wijze van rapporteren is echter afhankelijk van de voorkeur van de
opdrachtgever. Die kan varieren van iedere week mondeling bijpraten tot en met
enkel het rapporteren van het plan van aanpak.

Formalisatie
Het interimbureau hecht veel belang aan het formaliseren van de voorgestelde
plannen en deze te bezegelen door middel van het ondertekenen door de drie
partijen. De argumentatie hiervoor is meerledig. Ten eerste als ondertekend
bewijsstuk, zodat over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
gemaakte afspraken geen discussie meer kan ontstaan en het plan van aanpak
officieel uitgevoerd kan worden. Voornamelijk bij geherformuleerde opdrachten
wordt dit als cruciaal gezien. Op basis van hun ervaringen zijn interimmanagers
van mening, dat zij geleerd hebben niet meer met opdrachtgevers in te stemmen
wanneer niet tot een geherformuleerde en ondertekende opdracht is te komen. Dit
leidt volgens hen namelijk tot problemen in het verdere verloop van de opdracht
zoals blijvende discussies over taakomschrijving en geleverd resultaat. Enkel dit
eerste argument geldt ook voor interimmanagers. Het enige wat zij echt belangrijk
vinden is commitment van opdrachtgevers aan de gemaakte afspraken en de
ingeslagen weg. Het bureau hoopt ten tweede, dat interimmanagers zich op deze
manier committeren aan de opgestelde doelen en daardoor meer focus voor de
overeengekomen taken hebben. Ten derde ziet het bureau commitment aan

49opgestelde doelen als zeer belangrijk vanwege een resultaatafhankelijke toeslag
die zij vanuit concurrentieoogpunt heeft ingevoerd. Bij het formaliseren van het
plan van aanpak worden factoren die het behalen van de doelen kunnen
beYnvloeden namelijk ook geformuleerd. Ten vierde worden de voorgaande drie
punten van belang geacht voor de reputatie van zowel het bureau als de individuele
interimmanagers.

4.3.5 Handelingsvrijheid
Karakteristiek in het handelen van interimmanagers is, dat zij streven naar
maximale handelingsvrijheid. Dit gaat over de bevoegdheden die interimmanagers
tijdens het uitvoeren van opdrachten hebben. Interimmanagers willen graag
onafhankelijke besluitvormers zijn, die zelf de regie in handen hebben om analyses
te maken, opdrachtformuleringen en oplossingsrichtingen kunnen bepalen en
veranderingen tot stand te brengen: "ik ben hier alleen op de opdracht. En ik moet
dus continu bedenken: wat is goed voor het bedrijf? En wat goed is voor het bedrijf
bepaal ik! Heel arrogant gezegd. Dat kan niet anders" (Michael-5).

49 De mate waarin vooraf opgestelde doelen zijn behaald wordt al dan niet beloond in de
vorm van een prestatiegerichte bonus bovenop een basisvergoeding.
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Discussies
Discussies met opdrachtgevers over handelingsvrijheden en overige voorwaarden
(zie ook § 4.3.6) vinden veelal plaats in de aanloop naar en tijdens de presentatie

van het plan van aanpak en zijn gericht op de condities die interimmanagers nodig
achten om hun taken te kunnen verrichten. Het voorkomen van zogeheten 'bypass
operaties'50 zien zij daarbij als essentieel. Voorbeelden zijn het zelf willen voeren
van het overleg met de ondernemingsraad, het vergroten van het aantal in te zetten

dagen van de interimmanager per week, duidelijke initiatie van de veranderingen
vanuit de top, het verzoek om een lid van de Raad van Bestuur te ontslaan. Hiertoe
verleiden interimmanagers opdrachtgevers met behulp van argumenten  als:  "als je
wil  dat  deze  organisatie  zich  gaat  ontwikkelen  in een manier  die jullie  graag willen
dat die zich gaat ontwikkelen, dan zit daar iemand in de weg" (Rob-6).
Interimmanagers zijn daarbij van mening, dat opdrachtgevers over het algemeen
wel naar hun moeten luisteren, maar zich niet te veel met de uitvoeringswijze
moeten bemoeien. Dit leidt ertoe dat verhoudingen tussen interimmanagers en
opdrachtgevers gespannen kunnen zijn. Toch schromen interimmanagers niet om
hun standpunten, onder de noemer van een onafhankelijke opstelling, kracht bij te
zetten door (te dreigen om) opdrachten terug te geven als zij vinden dat zij in hun
handelen gehinderd worden: "ik bedoel,  ik ga geen rapport  goedkeuren waarvan ik
dus weet: 'jongens, dit is niet mijn visie'. Dan ga ik gewoon weg. Ik heb ook nog
mijn eigenwaarde. En dat is het voordeel van een interim.  Dan kun je ook gewoon
weggaan" (Aad-3) en "zou je tot de ontdekking komen dat zo'n rapport
onuitvoerbaar is, dan moet je dat ook snel zeggen en dan moet je ook wegwezen
Dan moeten ze iemand anders hebben, want dan werkt het niet. Een rapport waar
jij  het niet mee eens  bent,  moet je  ook niet willen uitvoeren" (Stefan-2). Ook komt
het voor, dat interimmanagers keuzes aan opdrachtgevers voorleggen en hen laten
kiezen. Interimmanagers sturen de keuzes echter wel  in de richting waarvan  zij,  op
basis van hun expertise en kennis van de situatie, denken dat het de beste keuze is.
Ongeacht de benaderingswijze moet het worden vermeld, dat interimmanagers
soms condities creeren zonder daarover aan opdrachtgevers te rapporteren of
toestemming voor te vragen: "dan sluit je compromissen en dan zorg je  dat je  dus
toch doorgaat met dingen, maar daar niet duidelijk over rapporteerf' (Rob-19).
Deze vorm van handelen zien interimmanagers in het belang van de ontwikkeling
van de organisatie wanneer opdrachtgevers moeilijk te beYnvloeden en te
overtuigen zijn.

50 Dit zijn acties van anderen die het handelen van interimmanagers nadelig kunnen
beinvloeden.
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Interimmanagers dragen impliciet twee argumenten aan waarom zij naar maximale
handelingsvrijheid streven. Ten eerste vinden zij het in de beeldvorming naar de
organisatie toe essentieel om een daadkrachtige uitstraling, met bijbehorende
bevoegdheden en verantwoordelijkheden, te hebben. Hiervoor richten zij zich
vanaf dag 66n op het nemen van onmiddellijke actie (zie ook 'quick wins'  §4.4.1).
Ten tweede vinden zij dat het formeel limiteren van uitvoeringsmogelijkheden tot
onnodige discussies leidt, die de manier van denken en het oplossen van problemen
beperken.

4.3.6 Context

Interimmanagers wijzen op verschillende contextuele factoren die het maken van
diagnoses kunnen beYnvloeden. In deze fase zijn dat ad hoc situaties, juridische
verplichtingen en beperkingen in de uitvoering.

Ad hoc situaties
Op basis van de data zijn twee typen ad hoc situaties te onderscheiden. Ten eerste
situaties die zich plotseling voordoen zoals negatieve publiciteit in de pers,
vertrouwensbreuken tussen pal-tijen, branden, aanslagen, epidernieen,

achtergehouden informatie die openbaar wordt. Interimmanagers moeten hierop
vaak onmiddellijk reageren door tijd en aandacht aan de voorvallen te besteden.
Ten tweede spreken interimmanagers over situaties die zij toe schrijven aan het feit
dat zij een diepgaander inzicht in de situatie opbouwen. Voor hun analytisch begrip
van de situatie lijken zich dan ad hoc invloeden voor te doen waardoor de
problemen nog ernstiger lijken dan in eerste instantie voorgesteld. Een voorbeeld is
het meerdere malen naar beneden bijstellen van de financiele situatie.

Juridische verplichtingen
De Nederlandse wet- en regelgeving schrijft procedures voor op het gebied van
inspraak bij besluitvorming etc. Voorbeelden zijn het betrekken en instemming
vragen van (medezeggenschaps-)organen zoals ondernemingsraden, clientenraden
of externe partijen (bijvoorbeeld vakbonden, gemeentes, toezichthoudende
organen). Het niet handelen naar deze verplichtingen kan beslissingen juridisch
ongeldig maken en volgens interimmanagers tot onrust binnen organisaties leiden.
Het is afhankelijk van het onderwerp hoe interimmanagers hier tegenaan kijken: als
noodzakelijk kwaad, het beperken van hun mogelijkheden, onnodig tijdsverlies,
maar ook het 'zuiver spelen van het spel' wanneer rechtszaken dreigen te ontstaan.
In alle situaties geven interimmanagers wel aan om de dialoog te blijven voeren:
46het is vaak toch met elkaar in gesprek blijven om te proberen op een of andere
creatieve manier toch tot een werkzame oplossing te komen. Soms moet je een
compromis  sluiten  en dan  haal je  dus  niet  100% van wat je will,  maar dat  is  altijd
nog beter dan niets" (Jeroen-23).
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Beperkingen in de uitvoering
Beperkingen in de uitvoering maken onderdeel uit van de randvoorwaarden die
interimmanagers stellen om opdrachten succesvol uit te kunnen voeren (§4.3.3).
Voorbeelden van beperkingen in de uitvoering zijn: stakeholders die niet meer in
de organisatie willen investeren, ontbreken van managementinformatie, te weinig
beschikbare tijd om de ambities te kunnen realiseren, ontbreken van steun van de
directie of opdrachtgever, strategische beslissingen die de oplossingsmogelijkheden
van de interimopdracht beperken, niet handtekeningbevoegd zijn.

4.4 Veranderingsfase 0 6-00
,

In de tijd gezien begint deze fase gelijktijdig met de entreefase en eindigt vlak voor
het moment dat interimmanagers organisaties verlaten: "de uitvoering begint op het
moment dat je binnenkomf' (Rob-25). Het is daarbij van het type opdracht
afhankelijk in welke mate onderstaande elementen in deze fase van toepassing zijn.
Op basis van mijn analyse kenmerkt deze fase zich door 'quick wins', creeren van
urgentiegevoel, inbedden veranderingen, beklijven veranderingen, ontwikkeling na
vaststelling, veranderstrategie, manieren van interactie, weerstand en context. Deze
worden in de volgende subparagrafen uitgewerkt.

4.4.1 'Quick wins'

Weinig interimmanagers vertellen expliciet over 'quick wins' of 'laaghangend
fruit', terwijl uit de dossiers valt op te maken dat deze acties een belangrijke rol
tijdens de uitvoering spelen. Het gaat om acties die relatief weinig inspanning

vergen, maar wel snel gerealiseerd kunnen worden en zichtbaar effect opleveren.
Deze acties zijn onder te verdelen in het winnen van vertrouwen en het orde op
zaken stellen. De basis hiervoor leggen interimmanagers in de eerste weken van
hun aanpak; gelijktijdig met en tijdens de acties in de entreefase en diagnosefase.

Winnen van vertrouwen
Interimmanagers zien dit punt als essentieel voor het slagen van hun opdrachten.
Maar wel een die tijd kost om op te bouwen. Om vertrouwen van anderen te
winnen, zeggen interimmanagers hiertoe (symbolische) acties te ondernemen zoals
het nemen van een kleinere werkkamer, geven van complimenten, frequentie van
overleggen verlagen, fysiek zichtbaar zijn in de organisatie, met oprechte interesse
met mensen praten, 'rotte appels' uit hun functie ontheffen.

Orde op zaken stellen
Alle interimmanagers zien het onmiddellijk neerzetten van hun autoriteit, om direct
de touwtjes in handen te hebben, als een essentieel punt. Hiertoe plaatsen zij
zichzelf in het middelpunt van alle communicatiestromen en trekken daarmee de
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regie over beslissingen naar zichzelf toe. Daadkrachtig optreden vinden
interimmanagers daarbij essentieel. Bij het 'orde op zaken stellen' lijken
interimmanagers een vaste volgorde te hanteren. Eerst beginnen ze met
vraagstukken die prioriteit hebben zoals banken die kredieten dreigen in te trekken
('afhandelen oud zeer'). Daarna proberen ze randvoorwaarden te scheppen
(bijvoorbeeld de besturingsstructuur veranderen) die een basis leggen voor het
verdere verloop van de opdracht: "zodra er voldoende duidelijkheid is over de
financiile en  budgettaire  kaders voor de  lange termijn,  zullen de medische staf en
het management op basis van een gedeelde visie de strategie voor de middenlange
termijn bepalen" (Thomas-4). Andere voorbeelden zijn het bevriezen van
budgetten, mensen tijdelijk hun bevoegdheden afnemen, incompetente mensen
ontslaan, een nieuwe directie samenstellen, overeenstemming met banken bereiken,
personeelsstop instellen: 'le dwingt ze in een strakker rapportageschema, je dwingt
ze als ze in het buitenland zitten om de twee dagen te rapporteren wat ze daar ntt
eigenlijk doen en ik heb hun company creditcards afgepakt en doorgeknipt en ze
meegedeeld dat ze voorlopig toeristenklasse vliegen" (Tom-9).

4.4.2 Creiiren urgentiegevoel
Interimmanagers zien het creeren van een gevoel van urgentie onder stakeholders
als een van de condities om veranderingen in gang te (kunnen) zetten. Niettemin
verhalen maar weinig interimmanagers expliciet over het creeren van dit gevoel.
Uit de dossiers valt echter op te maken, dat dit in de eerste drie A vier maanden van
een opdracht plaatsvindt. De focus is daarbij vooral gericht op de organisatieleden,
waarbij sommige interimmanagers naar eigen zeggen op angstprocessen sturen: 66ik

stuur wei op angstprocessen en pas dan is men puur in staat om wat te veranderen
Verder heb ik een heel positief mensbeeld hoor,  maar dat is  toch wel  de kern van
wanneer mensen gaan veranderen. Als een organisatie zodanig in problemen zit
dat men wel moet veranderen, dan moet de angst gewoon behoorlijk opgeklopt
worden om zo'n proces in te kunnen gaan" (Onno-1). Ook komt het voor dat
interimmanagers speciale aandacht op opdrachtgevers richten. Naar zeggen van de
interimmanagers zijn opdrachtgevers namelijk niet altijd even doordrongen van de
ernst van de situatie en willen daardoor soms minder verstrekkende maatregelen
treffen dan interimmanagers noodzakelijk achten.

Hoewel het creeren van een gevoel van urgentie als een voorwaardenscheppende
conditie wordt opgevat, vinden interimmanagers dit toch niet altijd handig
aangezien het volgens hen onrust onder mensen met zich meebrengt. Zij vinden het
daarom soms beter om de rust in organisaties terug te brengen en de situatie te
laten stabiliseren.
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4.4.3 Inbedden veranderingen
Gedurende het onderzoek is afwisselend gesproken over het beklijven en inbedden
van veranderingen. Tijdens 'member checks' ontstonden discussies over de
definiering van de begrippen. Interimmanagers zien beklijven als een duurzame
verandering, die zij zeggen niet te kunnen beYnvloeden: 44een deel kun je in
werkvormen en bureaucratie stoppen om het maar even zo te zeggen. Of dat
uiteindelijk in mensen beklijft?  Ik denk, dat je dat niet in de  hand hebf'  (Marlijn-
12). In hun beleving veranderen situaties continu en kan eigenlijk pas later na hun
vertrek uit organisaties de mate van beklijven van veranderingen worden bepaald.
Hiermee benaderen interimmanagers beklijven als retrospectief leren
(ervaringsleren). Beklijven is dan het resultaat van het proces van verandering dat
tot stand is gebracht. Het begrip inbedden daarentegen, heeft dan betrekking op
acties waarmee geprobeerd wordt veranderingen te laten beklijven.

Interimmanagers praten overwegend over goede ervaringen van acties die zij
ondernemen om de doelstellingen van de opdrachten te behalen. Vanwege hun
tijdelijke aanstelling plaatsen interimmanagers echter kanttekeningen bij de invloed
die zij daadwerkelijk kunnen uitoefenen: "kgk een hele organisatie veranderen, dat
vind ik nog al een boute statement voor een interimmanager. Ik weet niet voor
hoelang je  dan wel  niet  in  een  organisatie  moet zijn om te  kunnen  zeggen  dat je de
werkwijze van de organisatie veranderd hebt" (Dick-8). Uit dit spel, deze
uitdagingen, halen interimmanagers naar eigen zeggen hun voldoening. Hoewel het
soort veranderingen opdrachtafhankelijk is, gaat het vaak om (een combinatie van)
gedragsveranderingen en organisatieveranderingen.

Gedragsveranderingen
Om veranderingen uiteindelijk te kunnen laten beklijven vinden interimmanagers
gedragsveranderingen onontbeerlijk. Zij zien dit echter als de lastigste soort
verandering om tot stand te brengen: "ik heb op een bepaald moment, dat was in de
bouwwereld, een organisatie gerationaliseerd... puur aan de financidle kant, heb ik
op poten gezet. Maar ik had helemaal niets, of veel te weinig gedaan aan de
cultuur, de menskant. Dat heb ik zo een tijdje gedaan, maar er klopte geen flikker
van. Ja in de kosten was een beetje gesneden, maar er was niets gebeurd. Dus in
die zin cosmetisch. En ze overleefden wel even weer, omdat er wat aan de kosten
was gedaan, maar binnen afzienbare tijd kwamen ze weer omdat er niets
wezenlijkw was veranderd' (Onno-2). Problematisch vinden interimmanagers
daarbij, dat mensen volgens   hen de neiging hebben   in oud gedrag te vervallen.
Hiertoe vinden interimmanagers een combinatie van gedragsveranderingen en
organisatieveranderingen vaak noodzakelijk: "want als je in korte tild veel hebt
moeten  doen,  dan  krijg je  hoe je wendt  of keert  een terugslag.  Je  kunt mensen niet
lang op hun tenen laten staan. Dat geldt zowel voor fysieke inspanning als voor
mentale inspanning. Als je veel eist van het veranderingsvermogen van een
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organisatie, van mensen, dan komt er een moment dat ze even weer gewoon willen
zijn. De neiging is dan om terug te vallen in oude reflexen en automatismen en dus
ook in oud gedrag" (Stefan-18). Al met al zijn elementen, die bij het aanleren van
nieuw gedrag regelmatig naar voren zijn gekomen: het mensen zelf dingen laten
uitvoeren om zodoende nieuwe routines op te bouwen, mensen leren dat zij elkaar
an hun bazen moeten kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheden en het
leren inzien en nemen van eigen verantwoordelijkheid: "uiteindelilk hoop ik dan
dat ze daar ook de voordelen van gaan inzien" (Alex-8)

Organisatieveranderingen
De organisatieveranderingen waaraan interimmanagers werken hebben tot doel om
een gezonde basis voor de toekomst neer te zetten: "ik draai aan een aantal
knoppen, ik zorg dat de financifle basis weer wat beter is, ik kijk naar het
managementteam, ik kijk naar structuren, naar de organisatie hoe dat zou moeten
werken;  en dan vind ik eigenlijk dat als de  basis  gezond is  en het bedrijf kan weer
2, 3,4 jaar door zonder dan het in de financifle problemen komt: dat is het
moment dat je er nieuw licht in moet zetten om door te gaan" (Dick-8).
Interimmanagers focussen zich hierbij vooral op het 'beheersen van de situatie', in
de breedste zin van het woord. Het is alleen opdrachtafhankelijk welke van de
volgende, op basis van de data onderscheiden, vormen van
organisatieveranderingen zij daarbij initieren c.q. tot stand proberen te brengen.

Veranderen van organisatiestructuur
Dit kan zowel het oprichten van nieuwe organisatieonderdelen zijn, als het
verkopenst of het opsplitsen en failliet laten gaan van bestaande
organisatieonderdelen. Andere voorbeelden zijn het centraliseren en functioneel
concentreren van functies, 'outsourcen' en/of afstoten van niet-kernactiviteiten.

Veranderen van besturingsstructuur
Hierbij gaat het om het (her-)definieren van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, overlegstructuren, directiemodellen  die  door een model
met een Raad van Bestuur worden vervangen etc.

Veranderen van informatiestructuur
Nieuwe informatiestructuren kunnen zowel gericht zijn op het 'top-down' als
'bottom-up' informeren van mensen die in de organisaties werkzaam zijn. Dit gaat
vaak in combinatie met het (opnieuw) opzetten van zogeheten 'management &
control' systemen en ICT-systemen. Ook het frequent rapporteren over en

5I 10 van de 30 dossiers betroffen verkoop van organisatieonderdelen die door anderen
overgenomen werden.
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monitoren van verschillende kritische prestatieindicatoren (KPI's), die vastgelegd
worden in standaarden en protocollen, komt hierbij aan bod: "in mijn ogen zou het
heel normaal zijn om maandelijks van de specialisten te krijgen hoe de
productontwikkelingen per specialisme, nog sterker per specialist zich ontwikkelen.
En een aantal parameters als ziekteverzuim, indicatoren op het gebied van
financieel management, kun je allemaal gewoon maandelijks ter beschikking
stellen. En toetsen: leggen naast de doelstellingen die de organisatie zich poor dit
jaar heeft gesteld. Zo is er een systeem van besturing, ook in ziekenhuizen, mogelijk
en gewenst, die een ziekenhuis een organisatie doet zijn en niet een verzamelhuis
van losse specialismen" (,Stefan-20).

Veranderen van jinancitle prestaties
Vooral bij opdrachten in de profit-sector blijkt uit de dossiers, dat interimmanagers
het succes van hun opdrachten afmeten aan de geleverde financiele prestaties. Het
gaat daarbij niet enkel om het structureel terugdringen van de kosten, maar vooral
ook om het vergroten van de winst en het eigen vermogen van de ondernemingen.
Om de financiele situatie beheersbaar te maken, vinden vaak aanpassingen plaats in
de administratief organisatorische processen, vindt het oversluiten van contracten

plaats, wordt bezuinigd op uitgaven (bijvoorbeeld personeelskosten), vindt verkoop
van bedrijfsonderdelen plaats, etc.

Veranderen van personele aangelegenheden
Deze hebben vooral betrekking op de ontwikkeling van mensen en op
formatievraagstukken. Bij het ontwikkelen van mensen gaat het om het verhogen
van de kwaliteit en flexibiliteit van mensen door middel van 'management
development', competentieontwikkeling, jobrotatie etc. Formatievraagstukken gaan
over het krijgen van ontslag, ontslag nemen (en dit financieel stimuleren) en
aannemen van nieuwe medewerkers. Bij ontslagen is een onderscheid te maken
tussen individueel en collectief ontslag. Bij individueel ontslag oordelen

interimmanagers op (in-) competentie en vertonen van (on-)gewenst gedrag. Het is
afhankelijk van de interimmanager hoe zij hiermee omgaan. Sommigen wijzen
mensen op hun prestaties, gedrag en verantwoordelijkheden met de kans dit te
verbeteren. Anderen stellen medewerkers direct op non-actief of ontslaan ze op
staande voet. Interimmanagers vinden het ontslaan van mensen een normaal
onderdeel van hun werk en richten zich hierbij vooral op zittende managers en
directeuren: "ik vind ook niet dat je de mensen een soort straf op moet leggen,
omdat er een verkeerde leiding op heeft gezeten, want de vis is nog altijd rot aan
de kop he" (Onno-4). Uit de dossiers blijkt verder, dat interimmanagers richting het
einde van opdrachten uit organisatiebelang streven naar het maken van 'schoon

schip'. Zij doelen hiermee op het laten afvloeien van 10% tot 50% van het (top-)
management. Een interimmanager zegt hierover: "ze/f heb ik bewust in mijn
periode in opdrachten een aantal mensen versneld aangepakt en entit gewerkt,

98



omdat ik wist 'een nietiwe directeur doet dat niet gelijk'. Die gaat niet in de eerste
maanden mensen encit gooien, die kijkt eerst om zich heen en zal eerst proberen
dat op een vriendelijke manier allemaal te regelen. Dus dat moet je als
interimmanager doen" (Stefan-18). Collectief ontslag is vanuit het oogpunt van
kostenbesparing gericht op het financieel overleven van organisaties. Uit de
dossiers is opgemaakt dat dit op kan lopen tot 35% van het totale
personeelsbestand. In een geval was dat het ontslaan van 450 medewerkers. Het
aannemen van nieuwe medewerkers kan gaan om het vervangen van ontslagen c.q.
vertrokken medewerkers, het creeren van een competent management met 66mensen
die in de nieunie cultuur passed' (Stefan-18), nieuw elan in de organisatie brengen,
zorgen voor een evenwichtige leeftijdsopbouw, het inzetten van flexibele arbeid
om de personeelskosten beheersbaar te houden, etc.

4.4.4    Beklijven van veranderingen
In de vorige subparagraaf is ingegaan op acties die interimmanagers ondernemen
om te veranderen. Het positieve beeld dat interimmanagers daarbij schetsten bleek
lastiger vol te houden bij het doorvragen naar de mate van beklijven van de acties.
Met andere woorden: het lange termijn effect van hun handelen. Dat
veranderingen niet altijd beklijven, onderkennen interimmanagers ook: "wat mij
betreft een van de meest onbevredigende aspecten van interimmanagement, omdat
de tijd vaak te kort is om het echt allemaal le verankeren" (Rob-30). Andere
redenen naast het tijdsaspect schrijven zij niet toe aan het persoonlijk handelen,
maar aan contextuele invloeden (zie §4.3.6 en §4.4.9), opdrachtgevers en het
functieniveau van opdrachtuitvoering. De laatste twee vragen om extra uitleg.

Wisselingen van (de visie van) opdrachtgevers kunnen ertoe leiden dat de koers
van de organisatie wordt veranderd en eerder ingezette veranderingen worden
teruggedraaid. Interimmanagers lijken zich daardoor gekrenkt te kunnen voelen:
"kijk,  ik  had  bij  I...1 een  vrij  langdurig proces  gedaan  waarin  een aantal units  is
samengevoegd. De voorzitter van de Raad van Bestuur is twee maanden voordat
mijn opdracht alliep eruit gezet na een ruzie met commissarissen en de Raad van
Bestuur.  Ik  behoorde tot zijn fanclub  als  ik het zo mag zeggen.  Degenen die daarna
voorzitter van de Raad van Bestuur is geworden, niet gehinderd door enige kennis
I...1 mijn priend dus niet, terwijl we elkaar wel altijd heel vriendelijk toespreken op
recepties. Die heeft vervolgens in de twee, drie jaar daarna alles wat door die
vorige voorzitter gedaan was gewoon vernietigd' (Martin-12).

Interimmanagers die niet in een eindverantwoordelijke functie werkzaam zijn,
voelen zich vaak beperkt in hun mogelijkheden, omdat besluitvormingsprocessen
op een hoger niveau plaatsvinden en zij 'overruled' kunnen worden. Ook zijn zij in
deze situaties afhankelijker van ontwikkelingen in een grotere organisatorische
context. Een voorbeeld is wanneer interimmanagers afhankelijk zijn van
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reorganisatiebesprekingen tussen bestuurder en ondernemingsraad.

Ook al vinden interimmanagers dat zij het beklijven van veranderingen enkel

retrospectief kunnen beoordelen, zij zien het wet als hun verantwoordelijkheid om
tijdens de opdracht zo goed mogelijk werk te verrichten: "ik ben verantwoordelijk
Kijk ik heb dus...als ik niet de structuur hier heb aangebracht in het bedrijf en het
management dat daarover waakt niet van voldoende kwaliteit heb gemaakt, dan
heb ik het dus niet goed gedaan. Dus het beklijven is mijn verantwoordelijkheid'
(Michael-27). Onderdeel van dat werk zijn het (ondernemen van acties om te)
zorgen voor het neerzetten van een kwalitatief goede management/directie,
waarbinnen voldoende draagvlak bestaat om de in gang gezette veranderingen ook
na vertrek van de interimmanager voort te zetten: "en vervolgens moet je zorgen
dat je het zodanig achterlaat dat het op een verantwoorde manier is. Met andere
woorden dat het geleid wordt door mensen waarvan je denkt dat ze het ook
aankunnen en dat ze ook voor de continuiteit kunnen zorgen" (Martin-13). Naast
dit verantwoordelijkheidsgevoel vinden interimmanagers, dat het beklijven van de
veranderingen, naast de rol van opdrachtgevers, grotendeels afhankelijk is van hun
opvolgers. Vooral als opvolgers bepaalde plannen moeten implementeren. In dat
geval zien interimmanagers het als voorwaarde, dat de plannen onomkeerbaar zijn.
Dat wil zeggen dat deze het formele besluitvormingsproces hebben doorlopen: "ik
heb bereikt dat ze in ieder geval een panklaar dossier hebben liggen voor de
reorganisatie van het archief En ik heb ook bereikt dat de politiek om was en
uiteindelijk is dat ik geloof in februari door de gemeenteraad ook helemaal
goedgekeurd. Het hele plan. integraal, zonder enige wijzigingen" (Aad-6).

4.4.5    Ontwikkeling na vaststelling
Een uitgangspunt van het bureau is om voortgangsgesprekken met opdrachtgevers
en interimmanagers te voeren en hiervan verslag te maken. Hierin worden ook
afwijkingen van eerder overeengekomen opdrachtomschrijvingen vastgelegd.

Wanneer de aard van de opdracht gaat verschuiven, ziet het bureau het van belang
dit te formaliseren (zie ook §4.3.4). Uit het analyseren van de
opdrachtomschrijvingen is in de dossiers bij opdrachtverwerving, het plan van
aanpak en het evaluatierapport naar voren gekomen, dat opdrachten zich in de loop
van het proces kunnen ontwikkelen. Hiervoor zijn in combinatie met de interviews
vier uitingsvormen gevonden:

Aard van de opdracht verschuift
Voorbeelden zijn adviesopdrachten die zich tot veranderopdrachten ontwikkelen,
of de aard van de problematiek die op basis van de analyse anders is dan tot dan toe
aangenomen: "het is vaak ook voortschrijdend inzicht en soms ook door het te mooi
voor te stellen, want dat vinden ze [opdrachtgevers] toch niet zo prettig om te
vertellen dat het een zootje is. Dan hebben ze een wat mooier verhaal dan het in
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werkelijkheid is en als je dan binnenkomt, blijkt het een grote klerezooi te zijn"

(Martin-1).

Vervulling van de functie verandert
Voorbeelden zijn meerdere functies tegelijkertijd vervullen (bijvoorbeeld bij het
ontslaan van directeuren), parttime opdrachten die zich tot fulltime opdrachten
ontwikkelen (bijvoorbeeld omdat dat op basis van de analyse nodig wordt geacht)
en vice versa, of interimmanagers die in vaste dienst treden.

Opdrachtverlenging
Voorbeelden zijn opdrachten waarvan de aard van de opdracht zodanig verschuift
dat het wenselijk wordt geacht een nieuwe opdracht te formuleren, als de 'search'
voor een opvolger dermate lang gaat duren dat het bureau verzoekt om een nieuw
plan van aanpak te maken, als de positie van de algemeen directeur in gevaar komt
en de borging van de veranderingen in gevaar komt "op uw uitdrukkelek verzoek
zal    ik    nog    werkzaamheden    verrichten    voor    het    ziekenhuis.     Hiervoor    is    een

afzonderlijke opdracht noodzakelijk waarin mijn mandaat om als gedelegeerd
bestuurder namens het ziekenhuis te mogen handelen, is vastgelegd' (Thomas-5).
Interimmanagers hebben echter een sceptische houding ten aanzien van
opdrachtgevers die verzoeken om, in een nieuwe opdracht, de eigen plannen en
aanbevelingen ook te implementeren: "ik ben ooit zo eens betrokken geweest bil
I......1  waar  ik gereorganiseerd  heb  en  ook weer  ben  begonnen  te  bouwen.  Ik weet
niet of dat goed is. Want als je bouwt dan doe je dat op jouw manier. Als ik in
organisaties stuur dan verzamel ik de mensen om me heen waar ik dat mee kan en
die mensen dat met mij kunnen. Het is toch een soort van teamspirit wat je dan
cretert. Dat is dus toch heel erg persoonsgebonden. En als ik er weer weggaat,
weet  ik niet  ofjij  de persoon  bent  die  dat  moet  doen.  Dat  kun je  beter  doen  door  de
persoon die dat gaat doen, want die heeft ook weer zijn eigen voorkeuren en die
gaat het ook weer doen met zijn eigen mensen. Dus ik ben eigenlijk voorstander
van: "je moet iemand inhuren om schoon schip te maken en onderdeel van die taak
moet zijn dat er al heel snel een nieuwe vent in moet komen en die moet gaan
bouwen':Op z#n manier en niet opjouw manier" (Dick-8).

Verandering van opdrachtsrever
Bijvoorbeeld onndat interimmanagers opdrachtgevers dwingen hun
verantwoordelijkheid te nemen en hun functie neer te leggen. Dit kan leiden tot
andere strategische aandachtspunten en verdeling van middelen: "en verder zie je
gewoon dat beleid afhankelijk is van personen, van mensen, van omstandigheden
en dat kan heel snel wijzigen" (Edwin-3).
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4.4.6 Veranderstrategie
In deze studie is veranderstrategie gedefinieerd als 'de wijze waarop
interimmanagers de veranderingen, zoals expliciet (in het plan van aanpak) of
impliciet gehanteerd, vormgeven'. Op basis van de data is een ideaaltypisch
onderscheid te maken tussen twee soorten strategieen die interimmanagers
hanteren. Deze heb ik 'herontwerpen van organisaties' en 'ontwikkelen van
organisaties' genoemd.

Herontwerpen van organisaties
Bij deze strategie ligt de nadruk op het definieren van een Ist en een Soll situatie op
basis van meetbare doelstellingen. Interimmanagers vinden dat de Soll situatie
(hier de situatie over 66n jaar), door de beperkte opdrachtduur, niet het punt is dat
de organisaties volgens hen moeten bereiken: "er ligt een plan van aanpak met een
A en een B...nee,  nee...daar is  misschien  een  misverstand over.  Eigenlijk moet  een
organisatie naar C  toe. En wat je als interimmanager doet is:  'ik heb een plan van
aanpak voor  het  komende jaar  en  dan  bedenk ik  een A  en een B',  maar  B  is  geen
eindstation. Elke organisatie moet voortdurend aan haar ontwikkeling denken. Je
kunt niet in udn jaar het ultieme bereiken of alle achterstand wegwerken. Je hebt
nooit in 6dn jaar dat je naar C komt. Dat lukt je meestal niet in 66n jaar.
Interimmanagers komen best van A naar B, want B hebben ze gedejinieerd. Maar
die organisatie heeft het eigenlijk nodig om naar C te komen. En dan kan B 60%
zijn, of 50% of 70% maar het is zeker niet C' (Jeroen-32). Om de complexiteit te
reduceren is het 'opknippen' van de veranderingen in deelprojecten niet
ongebruikelijk. Interimmanagers doen dit door het instellen van groepen
(projectgroepen, stuurgroepen etc.) waarbij taken elkaar op een projectmatige
manier opvolgen of tegelijkertijd worden uitgevoerd. Bijzondere aandacht gaat uit
naar het implementeren van diverse KPI's met behulp van een mijlpalenplanning.

Ontwikkelen van organisaties
Bij deze strategie ligt de nadruk op incrementele aanpassingen die gebaseerd zijn
op korte termijn doelen. Deze doelen worden continu bijgesteld om flexibel op de
omstandigheden in te kunnen spelen:"je moet niet de houding hebben om het per
se  zeker te  willen weten;  om  de  ultieme wijsheid,  of waarheid te willen  bereiken.
Op een gegeven moment is het wel helder hoe het in grote lijnen zit en dan ga je
het gewoon doen: dan ga je het uitvoeren. In de uitvoering ontdek je wel welke
correcties gedaan moeten worden. Maar zodra je het gevoel hebt dat je het
ongeveer wei weet;  is  het  het  beste om aan  de gang te gaan"  (Frans-3). Ook kan
het zo zijn, dat het vraagstuk te omvangrijk is en opdrachten daarom in elkaar
opvolgende deelopdrachten worden opgesplitst. Interimmanagers zien dit als het
creeren van noodzakelijke tussenstappen om alle stakeholders bij het proces te
betrekken met als doel tot een inzicht te komen dat niet in 66n keer is te verwerven.
Sommige interimmanagers spreken over het veranderen van hun inzichten en
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gebruiken daarvoor meerdere concepten van het plan van aanpak: "ik werk met
concept  1  tot en met  7...en soms komt het woord concept er niet eens  af Juist  ook
om te laten zien dat het niet het dejinitieve plaatje is, maar dat het altijd een
momentopname is van een bewegend iets" (Rob-4). De focus bij deze strategie is
uiteindelijk gericht op het creeren van zelf verkregen inzichten, al dan niet
beinvloed door de interimmanagers.

4.4.7 Manieren van interactie

In de data zijn verschillende manieren van interactie met anderen te onderscheiden.
Deze lijken daarbij deels afhankelijk te zijn van de persoon, de situatie, de ander,
de organisatiecultuur, de functie en de bevoegdheden die interimmanagers hebben:
"in die club waar geld geen probleem was he, daar heeft het ook geen enkele zin
om daar een wat meer autoritaire stijl van leidinggeven te hebben. Dan word je
ongeveer uitgelachen, dat heeft totaal geen impact" (Jeroen-26). Onderstaande
manieren van interactie zijn op basis van de data onderscheiden.

Afdwingen
Uit de data blijk, dat interimmanagers deze manier gebruiken bij het uitvoeren van
het plan van aanpak, bij patstellingen, bij het neerzetten van hun autoriteit etc. Een
voorbeeld is: "je moet macht hebben, heel banaal macht. In het aansturen van een
bedrijf moet je  kunnen zeggen  'nu  linksaf  nu  rechtsaf.  Daar  moet  niemand  boven
staan  die   zegt   'zullen  we  toch  niet  dit,  of  we   zullen  we  toch  niet  dat'.   Op   het
moment dat je moet overleggen en discussitren over het beleid dat je wilt gaan
voeren, dan.boet je in aan slagkracht. Dat is fataal. Bij recovery-opdrachten en
crisismanagement, dan moet je macht hebben" (Alex-2). Een ander voorbeeld uit
de eerste weken van een opdracht is: "ik heb toen in dit bedrijf, toen ik er nog maar
net was, toen was er een verkoopvergadering. Daar zitten ook verkopers uit Polen,
Engeland, Frankrijk, Duitsland, Scandinavie aan de tafel en dan zeg je.  yongens,
een ding duidelijk. Als je hier zit,  dan wil  ik voortaan van jullie allemaal op vrijdag
even een e-mail hebben wat jullie allemaal van de week gedaan hebben: ik wil
weten welke klanten je bezocht heb,  waarom en wat er uit dat gesprek gekomen is'.
Dat  zijn  helemaal  niet van die  dramatische  dingen,  maar je  hoort dan  als feedback
zo een paar dagen later: 'de touwtjes worden wel strak aangehaald' en dat is
precies  wat je wilt  hebben.  Want je  wilt je  autoriteit neerzetten" (Tom-9). Sommige
interimmanagers zeiden, dat zij zich in het verleden nog wel eens verkeken hebben
bij het gebruiken van deze stijl wanneer ingeslepen tegenstellingen binnen
organisaties bestaan: "dat kost ontzettend veel tijd.  En daar heb ik me nog wel eens
op  vergaloppeerd  hoor;   'dit  kan  niet  zo  moeilijk  zijn...jongens  kom  op...rond  de
tafel  en we  zijn  eruit'.  Zo werkt  dat  meestal  niet.  Je  kunt  er vreselijkje  vingers  aan
branden.  Het heeft een soon afbreukrisico voor de  rest van je opdracht" (Jeroen-
16).
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Afremmen
Interimmanagers zeggen, dat sommige mensen zo enthousiast worden van hun
voorgestelde veranderingen dat zij hen hierin moeten afremmen.

Bevragen
Bij deze interactiewijze zijn interimmanagers erop gefocust,  dat zij mensen zelf tot
bepaalde inzichten laten komen. Zij proberen dit door vragen te stellen die tot
nadenken aanzetten. Het gaat hierbij vooral om het bevragen van eigen inzichten.

Confronteren
Interimmanagers verhalen veelvuldig over het wijzen van mensen op hun eigen
verantwoordelijkheid. Dit geldt zowel voor het confronteren van opdrachtgevers
met analyses van de situatie, als voor sancties die gelden bij het overtreden van
bepaalde regels, als voor het inzichtelijk maken van het effect van eigen gedrag,
etc.

Negeren
Interimmanagers zeggen zich te concentreren op mensen met positieve energie in
organisaties, waarbij ze bewust de mening van negatief gestemden tot op een
bepaalde hoogte negeren. Daarnaast worden wettelijke regels nog wel eens
(bewust) genegeerd, zoals het niet betrekken van partijen in het
besluitvormingsproces: "ik voel  me weI  beperkt vaak  door wetgeving ja.  Het  is ook
hoe je  ermee omgaat  he.  Je  kunt  natuurlijk altijd  creatief met wetgeving omgaan.
Kijk het doel is om een oplossing te bereiken" (Martin-5).

Overtuigen
Een groot deel van hun werk zien interimmanagers gelegen in het overtuigen van
anderen. Zij leggen hierbij de nadruk op gemeenschappelijke belangen, het
verklaren van de situatie, uitleggen dat doorgaan op de huidige manier geen optie
is, het uitleggen van de gewenste situatie, etc. Interimmanagers maken hierbij ook
gebruik van de mogelijk katalyserende functie die sleutelpersonen kunnen
vervullen om anderen te overtuigen. Zij richten hun inzet daarbij enkel op degenen
die zij beinvloedbaar achten: "maar je  hebt  ook altijd voor-  en  tegenstanders,  dus
je moet weten wie de voorstanders en tegenstanders zijn. En dan gaat het meer om
het meekrijgen van de medestanders dan om het overtuigen van de tegenstanders.
Dus zeg maar momentum creeren door via een kritische massa overtuiging op te
bouwen" (Frans-1).

Stimuleren
Uit de data blijkt, dat interimmanagers het belangrijk vinden anderen in hun werk
te stimuleren. Het pan hen daarbij bijvoorbeeld om het waarderen van geleverde
inspanningen, maar ook door naar mensen te luisteren en daarop actie te
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ondernemen.

Onafhankelijk van bovengenoemde zeven interactiewijzen, vinden
interimmanagers het cruciaal om tijdens de opdracht hun doorzettingsvermogen te
toneni "ik keer nooit tenig he! Ook geen meter op de weg die ik ingeslagen ben.
Ontdek nooit dat hetgeen je ingezet hebt verkeerd is en klamp dan weer vast aan
het oude patroon, want mensen zien dat als  een teken van zwakte en zwak moet je
niet zijn' (Tom-12). Interimmanagers zeggen hierbij vanuit het belang van de
organisatie te redeneren, wat zij te allen tijde boven individuele belangen of
wensen vinden gaan.

4.4.8 Weerstand

Interimmanagers vinden het element weerstand een vast onderdeel bij het uitvoeren
van interimopdrachten: "elke organisatieverandering heeft weerstand. Verandering
en weerstand is hetzelfde woord. Op het moment dat jij instabiele organisaties
binnenkomt,  waarin  zij  niet  gewend  zijn  met  andere  dingen  bezig  te  zijn...elke
verandering moet je bereid zijn om behoorlijk voor te knokken" (Michael-33). Uit
de data is naar voren gekomen, dat weerstand zich vooral op drie momenten in de
tijd kan uiten:
1)   Bij de entree van interimmanagers als mensen de aanstelling van

interimmanagers actief of passief gaan bevechten (zie ook §4.2.3).
2) Wanneer maatregelen worden genomen om de situatie weer onder controle

te krijgen (zie 'quick wins' §4.4.1).
3) Wanneer beslissingen worden gecommuniceerd en persoonlijke

consequenties, ongeacht de 'sensegiving' strategie (zie §4.3.2), duidelijk
worden: "als je teruggaat tot het basisuitgangspunt, dan is iedereen het
met je eens. Maar niet Pietje, want dan praat je over belangen en wordt
het opeens een mens. Maar Piet niet en Jan ook niet. Maar wie dan wel?
Dat moetje bepalen" (Michael-21).

Interimmanagers zijn van mening, dat in de laatste situatie mensen beslissingen
proberen terug te draaien door tegenargumenten te gebruiken, voor externe
expertise te pleiten, etc. Andere uitingsvormen van weerstand die interimmanagers
tegenkomen zijn bijvoorbeeld rechtzaken die worden aangespannen, stakingen,
ontkennen, mateloos om extra uitleg vragen, het oprichten van actiecomitds,
ondernemingsraden die op hun strepen gaan staan, mensen die overspannen raken,
medewerkers die met de pers gaan praten, sabotage, persoonlijke bedreigingen.

Om risico's te vermijden vinden interimmanagers het uitermate belangrijk, dat zij
zich aan de juridische procedures hebben gehouden (zie ook §4.3.6) en ongeacht de
situatie telkens de bereidheid tonen om hun standpunt uit te leggen en met mensen
in gesprek te pan. "dat  is een eenzame positie hoor,  een  hele eenzame positie. Het
maakt je ook kwetsbaar, ik heb het ook gezien. Ik heb dreigbrieven gehad in de
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laatste functie. Ik heb met bewaking rondgelopen. Alles richt zich namelijk heel
gauw  op joit.  Degenen die  tegen jouw plannen zijn,  die  zoomen helemaal  op jou  in.
Dat maakt je in zekere zin eenzaam en kwetsbaar, maar je bent ook de enige die
het succesvol kan afronden" (Stefan-10).

Interimmanagers hebben twee soorten omgangsvormen met weerstand aan de orde
gesteld. Ten eerste het niet ondernemen van actie tegen mensen die weerstand
vertonen, omdat zij dat onderdeel van het 'zelfreinigend effect van ellende' vinden
wat uit organisaties moet komen. De redenering hierachter is, dat mensen zich op
een gegeven moment tegen onruststokers gaan keren op het moment dat
eigenbelang centraal komt te staan: "kijk mensen zijn altijd bang in zo'n proces van
onrust en zo hif.  En dat mensen elkaar zitten op te  naaien en zo.  En  dan zeg je ook
wei  van:  "nou  dat  moet je  niet  zo...",  want feitelijk  denk  ik.  "we  gaan er  tegen
aan:  laat  maar  komen!".  Dat  heeft  allemaal  met  'unfreezen'  te  maken.  Dat  is  de
ellende die uit zo'n organisatie moet komen. En de mensen die krijgen op een
bepaald moment te maken met de grootste klootzakken die ertussen zitten. De rest
van de organisatie gaat zich tegen hen keren op een gegeven moment. Op een
bepaald moment gaan mensen een draai maken allemaal in een van de volgende
fasen en dan gaan ze aan hun eigenbelang denken. En dat is keihard in iedere
organisatie...zelfreinigend.  Ik  noem  dat  altijd  het Moulinex-effect" (Onno-6). Ten
tweede zeggen interimmanagers de confrontatie aan te gaan, of voor de vorm een
gesprek te houden, waarbij zij een keuze geven: "je zult in die zin ook gewoon met
de dissidenten een gesprek aan moeten gaan:  wat willen jullie eigenlijk? Heb je in
de gaten dat dat niet kan, en de koers niet overeenkomt met de koers die ik gaan
volgen? - dat hebben ze natuurlijk wei in de galen - Dan kunnen we dus kiezen
voor een frontale confrontatie waarvan ik de uitkonist al weet. Het is een keuze,
dus zeg maar watje wilt" (Stefan -6). Het aangaan van de confrontatie kan zich op
diverse manieren uiten. Bijvoorbeeld door het opzetten van een
communicatieoffensief waarin op een positieve toon over oplossingen wordt
gesproken. Een andere manier is voor een groep van 600 man gaan staan om te
vertellen dat een op de drie wordt ontslagen. Ook zijn veel interimmanagers ervan

overtuigd, dat mensen die tegenstand vertonen stevig moeten worden aangepakt,
omdat zij het slagen van de opdracht en daarmee het succes van de interimmanager
in de weg stan:"ik geloof ook niet in de zachte hand, maar pak ze heel stevig aan.
Ik zeg tegen ze:  'ik doe  het graag  met je,  maar als  het moet  doe  ik het  ook zonder
je'. Ik heb altijd zoiets; ik kom in iedere opdracht weI zo'n eikel zoals jij tegen. De
dag dat ik  klaar  ben,  ben  ik alweer vergeten  hoe je  er uitzag en  hoe je  heette,  maar
mij  krijg je er niet mee onder.  Ik  ben  niet zo vriendelijk,  dat is een feit,  laten we
eerlijk zijn" (Tom-10).
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4.4.9 Context

Interimmanagers wijzen op verschillende contextuele factoren die het veranderen
van organisaties kunnen bernvloeden. In deze fase kan daarbij Pettigrew's (1997)
onderscheid tussen externe en interne context van organisaties  (zie §3.2.1) worden
gemaakt.

Externe context
Invloeden vanuit de externe omgeving kunnen betrekking hebben op veranderende
wetgeving, introductie van marktwerking, technologische ontwikkelingen,
conjunctuur, vakbondsstakingen, epidemieen, etc. Daarnaast zeggen
interimmanagers, dat het type sector waarin zij opdrachten uitvoeren van invloed is
op hun handelingswijzen. Het grootste onderscheid lijken zij daarbij te maken
tussen profit- en non-profitorganisaties. In non-profitorganisaties zeggen
interimmanagers met meer stakeholderpartijen rekening te moeten houden dan in
profitorganisaties. Daarnaast lijkt het in non-profitorganisaties moeilijker om op
macht en bedrijfseconomische indicatoren te sturen, waardoor interimmanagers
zich meer aangewezen voelen op een meer beinvloedende stijl.

Interne context
Kenmerken van de interne omgeving die in de data naar voren gekomen zijn,
hebben betrekking op de onderwerpen cultuur, leeftijdsopbouw, achtergrond
medewerkers en financiele situatie.

Cultuur
De manier waarop mensen met elkaar omgaan en hoe zaken worden gedaan,
bepaalt mede de cultuur van organisaties en hiermee ook de interactiewijzen (zie
§4.4.7) van interimmanagers die organisatieleden wel of niet accepteren.
Interimmanagers praten in dit geval veel over mentale omschakelingen die bij
mensen plaats moeten vinden.

Leeftijdsopbouw
Interimmanagers zijn van mening, dat organisaties waar zij komen vaak
noodzakelijkerwijs moeten verjongen om tot een evenwichtige leeftijdsopbouw te
komen. Organisaties met veel oudere medewerkers kunnen volgens hen minder
aantrekkelijk zijn voorjonge medewerkers om bij te solliciteren.

Achtergrond medewerkers
Interimmanagers vinden vakspecialisten vaak uitermate competent in hun werk,
maar vaak minder capabel om in een breder organisatiebelang te denken. Ook
komt het voor, dat interimmanagers vinden dat directieleden/managers
vakinhoudelijke kennis ontberen en daardoor te weinig afweten wat er nu
daadwerkelijk in de organisaties gebeurt. Dit vinden zij vooral van mensen die
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werkzaam zijn in technisch georienteerde organisaties.

Financiele situatie
In veel interimopdrachten speelt de financiele situatie in beperkende zin mee bij de
mogelijkheid om veranderingen tot stand te brengen: "dat heel weinig geld
beschikbaar is, dat is een gegeven" (Dick-3). Voorbeelden van financiele
beperkingen zijn het niet kunnen aannemen van nieuw personeel, het moeten
ontslaan van medewerkers of het niet kunnen doen van investeringen. Ook komt
het voor, dat banken vanwege beperkte financiele zekerheden inspraak in het
beleid van de organisaties eisen.

B  114.5 Afrondingsfase

Op een gegeven moment breekt een periode aan, dat interimmanagers hun
opdrachten gaan afronden. Op basis van de data heb ik deze fase opgedeeld in de
categorieen beeindiging, opvolging en evaluatie. Deze worden in de volgende
subparagrafen uitgewerkt.

4.5.1 BeEindiging
De wijze van het fort:neel eindigen van interimopdrachten lijkt bureauafhankelijk te
zijn. Zo is er een verschil waar te nemen tussen bureaus die opdrachten
contractueel voor bepaalde en voor onbepaalde tijd formuleren. Zo zegt een
opdrachtgever: "sowieso wordt een opdracht verlengd als hij dreigt af te lopen
natuurlijk. Als een opdracht voor een bepaaide periode is vergeven en je gaat door
met iemand, dan moet je hem dus schriftelijk verlengen" (Mark & Tim-4). De
ervaring van een interimmanager is echter: "in de loop der tijd, althans zo is het mij
is vergaan, kom je een bepaalde einddatum overeen. Dan blijkt dat
werkzaamheden in een bepaald tempo gaan, nou dan en dan zijn we wel klaar, en
daar maken we dan afspraken over" (Frans-6). In totaal zijn vijf verschillende
manier gevonden waarop interimopdrachten voor onbepaalde tijd kunnen eindigen.

Tiidens voortgangsgesprekken
Het einde van opdrachten kan op een gegeven moment in voortgangsgesprekken
worden bepaald. Daarin worden ook eventuele andere afspraken geexpliciteerd
zoals het afbouwen van het aantal werkzame dagen per week in de organisatie:
66

nou ja,  dat is vaak iets in de zin van dat  ik het verminder.  Dat ik in maand 7 Of 8
zeg dat ik zo'n 3 dagen per week ga ik hier zitten, daarna nog 2 dagen per week
max" (Onno-10). Interimmanagers hanteren dit principe vaker onder het mom van
'onthechten van de organisatie'.
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Verzoek interimmanagers
Opdrachten kunnen eindigen op aangeven van interimmanagers zelf:

"zoals eerder
door mij aangegeven, is de volledige vernieuwing van de Raad van Toezicht op
korte  termijn  een randvoorwaarde voor het  goed opgelost krijgen van de financiele
problematiek enerzijds en voor een goede, structurele invulling van de Raad van
Bestuur in de loop van 2003 anderzijds. Nu twee belangrijke onderdelen van een
opdracht aan een interimmanager - te weten de overdracht aan een (tijdelijke)
opvolger en afronding van de overige veranderingen in de top waaronder de
vervanging van de Raad van Toezicht en invulling van de nieuwe Raad van Bestuur
- in de praktijk zijn geregeld, zij het anders dan ik had verwacht, eindigt mijn
opdracht als interim bestuurder per 5 januari 2003" (Thomas-5). De onderzochte
interimmanagers hechten, onder andere vanwege hun reputatie, grote waarde aan
het tijdig aangeven van het einde van opdrachten: "het is ook wel de bedoeling dat
ik hier wegga. Ik zit hier natuurlijk niet alleen maar om uren te maken voor Boer &
Croon.  Op  een  gegeven  moment moet je voor je  eigen reputatie  zeggen:  'de job is
afgelopen'.   En   het   gevaar  is   dat  je   blijft hangen" (Michael-29). Ook het bureau
hecht hier vanwege haar imago grote waarde aan: "als we een ding niet willen
uitstralen in de markt, is dat wij langer willen blijven dan nodig is" (Peter-5).
Beide partijen benadrukken, dat zij het uitvoeren van interimopdrachten niet zien
als een verkapte manier van het hebben van een vaste baan zien. Om deze reden
zeggen interimmanagers bewust naar hun afscheid toe te moeten werken; door
zicllzelf weg te organiseren, omdat opdrachtgevers niet altijd de noodzaak van
vertrek. "het bedrijf heeft recht op vast management. En ik ben interimdirecteur,
dus ik organiseer me hier weer weg. En ik moet altijd mezelf wegorganiseren. Het
is nooit de opdrachtgever die me wegstuurt, ik stuur mezelf altijd weg. En dan
begin ik al te duwen op een gegeven moment - maanden van tevoren - mijn
opvolger had ik al gekozen, er was nog niemand die dacht aan een opvolger poor
m(f' (Pieter-28). De ondervraagde interimmanagers vinden het niet zelf vertrekken
een incorrecte manier van handelen. Hiervoor hebben zij twee redenen. Ten eerst
zeggen ze dat ze hun toegevoegde waarde op dat moment niet in relatie tot de
kosten vinden staan. Ten tweede zeggen ze geen uitdaging meer in hun werk
vinden: "maar  ik  heb  het  de  laatste jaren telkens  meegemaakt  dat  ik maar niet weg
kon komen. Althans, laat ik het zo zeggen, dat ze mij niet weg wilden hebben; maar
dat er eigenlijk geen ene reet meer gebeurde. En dat het going concern was
allemaal  he.  En  dat  vind ik  dus  helemaal  niet  leuk meer joh.  Een  beetje  gewoon  op
de zaak passen en tja dat euh, dat vind ik eigenlijk vreselijk duf' (Marlin-13).

Verzoek opdrachtgevers
Ook opdrachtgevers geven soms aan, dat opdrachten gaan eindigen. Zij kunnen
daartoe een verzoek tot beeindiging van de overeenkomst met inachtneming van de
overeengekomen opzegtermijn  doen.  In de praktijk  uit  zich  dat als volgt:  "wat je
natuurlijk doet, is met je opvolger praten van Yoh wanneer ga jij op vakantie,
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wanneer ga ik op vakantie? Kan je al een keer eerder binnenkomen, want we
hebben dan een belangrijke conferentie met het managementteam, kom daar vast
bijzitten'. Als het allemaal al geregeld is, want je kan iemand natuurlijk niet
introduceren voor alle dingen rond zijn en de OR geadviseerd heeft etc. Het hangt
ervan  af of hij  zelf nog werkzaamheden  moet  afronden.  Dat  is  vaak een  kwestie  van
'zwaluwstaarten'. In goed overleg bepaal je daf' (Rob-38).

Teruggeven opdracht
Een weinig voorkomende manier van opdrachtbeeindiging is het teruggeven van
opdrachten vanwege ontbrekende randvoorwaarden voor de uitvoering van de
opdracht. In retrospect zijn sommige interimmanagers van mening, dat zij een
opdracht daadwerkelijk terug hadden moeten geven, maar dat zij dit niet gedaan
hebben op verzoek van het interimbureau. Interimmanagers met deze ervaring
zeggen achteraf allemaal spijt te hebben dat zij de opdracht niet daadwerkelijk
hebben teruggegeven.

Indiensttreding
Een opdracht eindigt wanneer interimmanagers ingaan op een aanbod om bij de
organisatie vast in dienst te treden. Omwille van een dwangsom52 komt dit een
enkele keer voor.

Formeel gezien vinden alle respondenten, dat opdrachten eindigen wanneer de
geformuleerde doelstellingen zijn behaald. Toch vinden interimmanagers dit in de
praktijk  een  stuk  lastiger:  "weet je want het vervelende is? Je kan eigenlijk nooit
weggaan! Je moet dus op een gegeven moment ook weg om nist aan de organisatie
te geven.  Om door te werken  langs  de  lijnen die je in gang gezet  hebt"  Crom-12).
Zo komt het regelmatig voor, dat opdrachten langer duren dan van tevoren
ingeschat. Hiervoor zijn twee redenen gevonden:
•     De verleiding om ook andere vraagstukken op te lossen: "dat is het

moeilijkste wat er is. Je hebt nu een,naal een soort karakter als je dit soort
werk doet om je overal mee te bemoeien. Anders doe je dit werk nief'
(Onno-10).

•   Het vinden van een opvolger duurt langer dan gepland, waardoor
interimmanagers gevraagd worden langer aan te blijven (zie ook §4.4.2).

52

Interimmanagement wordt niet gezien als een opstap naar een vaste baan. Om deze reden
moeten opdrachtgevers van BCEM een boete betalen als interimmanagers vast in dienst
treden.
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4.5.2 Opvolging
Bij de opvolging van interimmanagers zijn in de data twee elementen te
onderscheiden: de herkomst van de opvolgers en de overdracht van de functie.

Herkomst opvolgers
Er is niet altijd sprake van het opvolgen van interimmanagers, omdat organisaties
verkocht of gesloten worden, omdat de samenstelling van de directie wijzigt, de
functie die de interimmanager bekleedde komt te vervallen, etc. Als sprake is van
het aanstellen van een opvolger kan deze intern of extern worden geworven.  In vier
van de 30 onderzochte dossiers is sprake geweest van interne opvolging. Al dan
niet door managers die tijdens de opdrachtuitvoering al voor een andere positie
waren aangetrokken en zodoende promotie maken, of bewust met het oog op het
kunnen opvolgen van de interimmanager: "maar goed ik had hier dus een opvolger
neergezet die hier nog niet als opvolger was benoenid, maar die ik wel had gekozen
op basis van zijn kwaliteiten en mij op zou kimnen volgen" (Michael-29). Het
merendeel van de opvolging van interimmanagers vindt echter plaats via externe
werving van kandidaten. De beweegredenen hiervoor onder interimmanagers zijn
verschillend. Zo kan het zijn, dat interimmanagers vinden dat intern kwalitatief
onvoldoende mensen werkzaam zijn: "ik heb geen organisatie gehad waar intern
een  opvolger is gevonden.  Waar zit  hem dat dan  in?  Niet voldoende niveau.  Weet je
wat je vaak  merkt?  Het managementteam verander je  heel  veel,  of moet je  nog veel
in veranderen,  ook  een paar posten  openlaten voor je  opvolger...  ik  heb  nog nooit
meegemaakt dat iemand ilit het managementteam algemeen directeur zou kimnen
worden. Dat is misschien ook niet zo verbazingwekkend hoor, want als er echt een
sterke vent gezeten had dan was  hij  toch wel  opgestaan op een of andere manier"
(Dick-10). Ook kan een beweegreden voor externe werving van kandidaten meer
uit een vorm van overtuiging zijn: "buna verplicht van buiten het bedrijf Het kan
zijn  hetzelfde  bedrijf,  maar  dan een  dusdanig andere  club  in  het  bedrijf die  elkaar
niet  kennen  of niet  zien.  Ik geloofniet  dat  als je  een  organisatie  volledig op zijn  kop
gezet hebt,  dat je de leiding kum geven aan een van de mensen die voor die tijd er
zaten" (Tom-13). Bij externe werving wordt overwegend gebruik gemaakt van
'searchbureaus' of 'headhunters'. In uitzonderlijke gevallen vindt opvolging door
interimmanagers (van hetzelfde bureau) plaats.

Hoewel uiteindelijk de opdrachtgever beslist over de keuze van de opvolger, zien
interimmanagers het als hun verantwoordelijkheid bij te dragen aan het werving en
selectieproces. Interimmanagers hebben een tweetal ervaringen op dit gebied. Ten
eerste, dat ze geen invloed op de selectie hebben, waarbij een verschil van mening
met opdrachtgevers over de uiteindelijke keuze voorkomt: "er zijn gevallen waarje
er helemaal geen  invioed op hebt en je weet dat er  iemand wordt neergezet  die  het
helemaal niet goed kan. En dat gebeurt ook. Wat je moet proberen als
interimmanager,  is  dat je  moet  zorgen  dat jezelfje  opvolger uitkiest,  of die  nou van
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binnen de organisatie  komt of er van  buiten:  omdat je aan den lijve ervaren hebt
wat nodig is.  Maar dat lukt je gewoon niet altijd. Je wilt het  beste. Je wilt je  eigen
werk  beschermen natuurlijk.  Maar je wilt vooral  het  beste voor de  organisatie die
je achterlaat. Dat probeer je onder andere te doen door de werkzaamheden die ik
net  zei,  maar ook door een figuur  op  die plek te  krijgen waarvan je  het gevoel  hebt
dat hij dat het beste kan" (Frans-6). Ten tweede, dat interimmanagers een
voorselectie maken en samen met opdrachtgevers een uiteindelijke keuze van
kandidaten maken. Unaniem noemen interimmanagers het verstandig als zij daarin
betrokken worden: "zeker als je daar een aantal maanden zit, jij degene bent die
het  beste kan  beoordelen wat  de  beste fit is  tussen  de  kwaliteiten van  de kandidaten
en diegene die de organisatie in dat stadium nodig heeff' (Rob-35).

Overdracht functie
Interimmanagers zeggen hun opvolgers te selecteren op basis van hun competenties
en bereidheid de ingeslagen richting voort te zetten: "er zijn natuurlijk een heleboel
elementen waarnaar gekeken wordt bij het selecteren van een opvolger: past hij in
het salarisplaatje, heeft hij relevante ervaring, sluit hij een beetje aan op de
organisatie. Ik focus me maar op een punt:  is dit de man aan wie ik straks het
stokje overdraag en heb ik dan het goede gevoel dat het dezelfde kant uitblijft
roHen zolang het kan;'" (Tom-14). Daarnaast zien interimmanagers het als taak van
hun opvolgers om de organisaties blijvend door te ontwikkelen: "Maar watje dus
hoopt eigenlijk is dat na die tijd de organisatie twee dingen kan: Edn, zichzelf
blijvend vernieuwen. En twee, de andere dingen die ook eigenlijk weggewerkt
hadden moeten worden even aanvullend doet.  Dat is  dus  eigenlijk wat je  hoopt van
je opvolger en de nieuwe organisatie" Ueroen-32).

Ten aanzien van de overdracht zijn drie situaties te onderscheiden.
Interimmanagers die hun opvolgers (enkele dagen tot een maand) inwerken.
Interimmanagers die dat, omwille van de kosten, niet van hun opdrachtgever
mogen. En interimmanagers tegen wie opvolgers zeggen geen behoefte aan een
overdrachtsperiode te hebben. Het inwerken bestaat dan vaak uit het schrijven van
een overdrachtsdocument, een mondelinge toelichting daarop en het introduceren
in de organisatie: "er kan natuurlijk maar idn kapitein op het schip zijn en dat
verlaat ik op zijn hoogst twee dagen voor mijn vertrek. Ik ga daar niet zitten als
een  soort consultant,  die  kijkt  hoe  de man het  doet.  Ik blijf de  leiding geven,  maar
ik betrek hem overal in en ik neem hem dan overal mee naartoe en ik stel hem aan
iedereen voor 'dit is mijn opvolger' en zo. Maar tot het bittere eind bepaal ik wei
wat er gebeurt" (Tom-13). Naast een terugblik, staan in de overdrachtsdocumenten
ook agendapunten vermeld van thema's die nog spelen; vaak een
implementatieagenda met acties en aanbevelingen: "er moet in korte tild gewoon
een stuk turnaround komen op hoofdlijnen. Als interimmanagers weggaan is het
ook  nooit  helemaal  klaar.  Dat  kan  niet  in  zo'n  korte  tijd'  (Frank-6). Toch zeggen
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interimmanagers dat ze ook afstand van de organisaties moeten nemen om hun
opvolgers de nlimte te seven: "je moet hem natuurlijk wel de mogelijkheid geven
om zelf een aantal  dingen in te vullen.  Volgens mij is  dat  heel essentieel  hoor. Je
maakt het schoon, je knapt het op, je zorgt dat er weer centjes zijn. je geeft een
blauwdruk van de organisatie, je geeft een aantal aanbevelingen zodat die man
niet meer het wiel hoeft uit te vinden maar voldoende vrijheid voor invulling, je
geeft hem een richting, je geeft hem een aantal functies, je geeft hem een
beoordeling van de mensen die er zitten en je zegt: doe het maarr'  (Dick-9). Naar
eigen zeggen hebben interimmanagers hier nog wel eens moeite mee. Zeker als ze
de organisatie na hun vertrek blijven volgen en zien dat sommige veranderingen
worden teruggedraaid.

4.5.3 Evaluatie

Dit onderwerp blijkt zich in de praktijk op veel verschillende manieren te uiten.
Evaluaties kunnen wel  of niet plaatsvinden. Indien zij plaatsvinden, blijken diverse
vormen voor te komen. Volgens bureaudirecteuren vindt een ideale evaluatie plaats
in aanwezigheid van zowel de opdrachtgever, de interimmanager als een
bureaudirecteur. In de praktijk blijkt echter dat interimmanagers, of juist
bureaudirecteuren, niet altijd bij de evaluatie zijn betrokken. Daarnaast kunnen
evaluaties zowel mondeling, als schriftelijk, als beide plaatsvinden. Bij schriftelijke
evaluaties zijn twee vormen te onderscheiden: eindevaluaties opgesteld door
interimmanagers en eindevaluaties opgesteld door opdrachtgevers. Het bureau ziet
het als haar verantwoordelijkheid om interimmanagers erop te wijzen, dat zij ook
daadwerkelijk een eindevaluatie schrijven. De schriftelijke eindevaluatie van de
interimmanagers kan daarbij als discussiestuk bij het evaluatiegesprek dienen.

Onduidelijk is echter het doel van evaluaties. Uit de ervaringen is op te maken, dat
het om het formeel beeindigen en eventueel schriftelijk vastleggen van prestaties
gaat. Zoals in §4.3.4 aan bod is gekomen, hecht het bureau hier grote waarde aan
om de resultaatafhankelijke toeslag te kunnen bepalen. Daarnaast maakte 66n
interimmanager ook expliciet melding van het bewust op zoek gaan naar
leerpunten over het opdrachtverloop. De algemene teneur was echter de volgende:
"haha, zo'n eindgesprek wordt meestal gehouden om de opdrachtgever een plezier
te doen en is niet zozeer van belang om de kwaliteit van het bureau bij te stellen, of
om de kwaliteit van de interimmanagers aan de kaak te stellen" (Alex-2). Ret
'eindoordeel' van opdrachtgevers varieert daarbij van: "pittig  gesprek met  I......1
duidelijk ingestoken door een rancuneuze ex-associJ. Moet ook hand in eigen
boezem steken" (Johan-3) tot en met "keurige begeleiding van een interessante en
succesvolle opdracht. Het uiteindelijke succes van de opdracht werd vooral
bepaald door de operationele resultaalverbetering" (Klaas-2). Naast bet
'eindoordeel' van opdrachtgevers vormen interimmanagers ook nog hun eigen
oor(teel: "als ik daar een goed gevoel over heb. Dat is wat anders dan dat de
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opdrachtgever het goed heeft gevonden" (Manin-15).

Naast de grote diversiteit van positieve punten van opdrachtgevers, zijn uit de
dossiers ook nog kritische punten ten aanzien van zowel de rol van het bureau als
de interimmanagers naar voren gekomen. Hoewel sommige opdrachtgevers het
normaal vinden, dat een interimbureau tijdens de opdrachtuitvoering nauwelijks
zichtbaar is, oordelen sommige opdrachtgevers hier negatief over. Opdrachtgevers
noemen vooral de communicatie, directheid, gebrek aan inlevingsvermogen en de
grote aandacht voor 'quick wins' als kritische punten over interimmanagers. Aan
de andere kant weerlegt een bureaudirecteur sommige van dit soort argumenten
met "nou we hebben wei eens opdrachten gehad die minder goed liepen. Dat is zo
gek. Wat is daarvan de oorzaak? Dan blijkt dat meestal te liggen aan het einde van
de opdracht, de analyse was goed, het traject was goed, etc., etc. Vaak zijn onze
mensen dan ook gevraagd om permanent te blijven. Die hebben een aanbod
gekregen van de opdrachtgever om alstublieft te blijven en die hebben dan nee
gezegd. Aangezien de 'search' dan wat langer loopt, moeten betrokkenen dan wat
langer op hun job blijven. En omdat ze dan nee hebben gezegd er dan frictie
ontstaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer" (Peter-3).

» 2104.6 Post-opdrachtfase
'

Uit de data is naar voren gekomen, dat de periode na het beeindigen van
opdrachten ook een onderdeel in de beleving van interimmanagers vormt. In §4.4.4
is in dit licht al gesproken over een retrospectieve aard om het beklijven van
veranderingen te kunnen beoordelen. Op basis van de data zijn na het beeindigen
van opdrachten vijf situaties te onderscheiden:

Geen contact meer
Interimmanagers die het contact met de organisaties verloren hebben en zodoende

geen zicht hebben op de ontwikkelingen die daarbinnen plaatsvinden.

Netwerkcontact
Interimmanagers die nog steeds zicht op de organisaties hebben door middel van
persoonlijke contacten, het bezoeken van de organisaties, het tegenkomen van
mensen op conferenties, etc.: "ik heb met bijna al mijn opdrachtgevers nog contact,
van de afgelopen acht jaar.  Niet  alleen telefonisch,  maar  ik ga ook bijna  ieder jaar
met al die lui nog een keer eten, altijd heel gezellig" (Aad-10). Het is alleen

individueel bepaald bij wie het initiatief hiertoe ligt. Sommige interimmanagers
doen het daarbij om hun netwerk voor potentiele opdrachten actief te houden.
Anderen hebben daar minder behoefte aan.
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Terugkeren
Interimmanagers die na een bepaalde tijd terugkeren naar de organisaties waarin zij
eerder een opdracht hebben vervuld: "en ik heb gehad, dat mensen mij na 2
maanden opbelden met: ik zit hier en hier mee, kan je eens langskomen?" (Rob-
38).

Andere rol werkzaam
Interimmanagers die in een andere rol nog steeds binnen de organisaties werkzaam
zijn, bijvoorbeeld als adviseurs, in andere functies, of in vervolgopdrachten om de
eigen plannen te implementeren.

Indiensttreding
Interimmanagers die bij de organisaties in vaste dienst zijn getreden.

De meeste interimmanagers vinden het ook 'leuk' om nog steeds contact te
onderhouden met organisaties waarin zij opdrachten hebben verricht: "weet je wat
ik leuk vindt?  Dat  ik met mensen van opdrachten die ik al jaren geleden qfgerond
heb nog steeds een paar keer per jaar uit eten ga.  Want die wordt pas een vriend
van je als je weer weg bent en zegt.  'polverdikke we staan er inderdaad een stuk
beter voor: Daar zit voor mij een stukje waardering in" (Tom-10). Voor
interimmanagers zit daar ook een element van zingeving in: "ik verdien daar niets
meer mee natuurlijk.  Maar het geeft het gevoel dat je goede dingen hebt gedaan.
Dat je echt met die mensen bezig bent geweest. Dat ze het op prijs stellen om
contact te houden. Ofwel professioneel: gewoon je mening over dingen. O»el
persoonlijk: dat ze willen weten hoe het met je gaat, dat ze willen mededelen hoe
het met hun gaat" (Frans-8).

4.7 Centrale elementen van interimprocessen
In de voorgaande paragrafen zijn de empirische fenomenen van deze studie door
middel van een analytische categorisatie van data (Bacharach, 1989) beschreven.
Vanwege de procesgerichte aard van deze studie, hebben (kenmerken van) de
subparagrafen overlappende elementen in zich. Dit noem ik de dieperliggende
patronen in de data (cf. Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998). Patronen
kunnen empirische fenomenen (helpen te) verklaren (en voorspellen) en bevatten
de centrale elementen uit de data. Om deze centrale elementen te achterhalen, is
een zogeheten tweede-orde analyse verricht (cf. Van Maanen, 1979). Deze analyse
voegt geen nieuwe data toe, maar abstraheert eerdere onderzoeksresultaten. Een
reden waarom niet in een keer tot deze stap is overgegaan, is om de rijke inzichten
vanuit de praktijk (eerste-orde analyse) te behouden en de betekenis niet verloren te
laten gaan.
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Om de overlappende elementen van de concepten en hun kenmerken te kunnen

bepalen, heb ik de inhoud van iedere subparagraaf nader bestudeerd (zie bijlage 7)
en vervolgens gevisualiseerd. Uit het totaalbeeld dat vervolgens is ontstaan, zijn

uiteindelijk 12 centrale elementen naar voren gekomen.     De     naam     en
paragraafverwijzing van ieder centraal element is daarbij behouden. Omwille van
de inzichtelijkheid, is bij ieder element weergegeven waarmee deze overlap
vertoont. Ook hier vindt als leeswijzer een verwijzing naar de betreffende paragraaf

plaats. Het is niet zo, dat onderstaande elementen variabelen conform de
positivistische traditie zijn. Het gaat in deze studie immers om een analytische
categorisatie van data. De grote onderlinge samenhang tussen de centrale
elementen valt daarbij op. Dit kan als de kern van het uitvoeren van
interimopdrachten worden gezien, waarbij ieder element een eigen accent naar
voren brengt. In tegenstelling tot tweede-orde analyses in andere literatuur, gaat het
hier dus niet om te trachten zo ver te abstraheren, dat causale uitspraken gedaan

kunnen worden in een (geforceerde) poging empirische fenomenen te verklaren of
een bepaald theoretisch model te ontwikkelen. Het gaat eerder om een vorm van
samenvatting van de voorgaande paragrafen in dit hoofdstuk, die ieder zo hun
eigen unieke perspectief naar voren brengen. In alfabetische volgorde gaat het om:

1. Be8indiging
4 3 3 actiegenchtheid -         4.4 5 ontwikkeling na vaststelling

I

-<  4.5.1 beaindiging   4 1 3 type opdracht i / 4 3 5 discussie

-0..--I--*000-
4 1 4 opdrachtduur 4 3.4 formalisatie

De doorlooptijden van interimopdrachten zijn sterk verschillend. Zo duren

veranderopdrachten nu eenmaal langer dan adviesopdrachten. Door de
ontwikkeling van opdrachten nadat doelen zijn vastgesteld, wijken doorlooptijden
regelmatig af van de duur die bij aanvang was ingeschat. Interimmanagers en het
interimbureau zien dergelijke ontwikkelingen het liefst geformaliseerd, omdat zij
ervaren hebben dat discussies tijdens het verdere verloop kunnen ontstaan. Dit
soort discussies over handelingsvrijheden kunnen voor interimmanagers aanleiding
zijn opdrachten voortijdig te beeindigen.
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2.         Beklijven + inbedden
4 1 4 opdrachtauur

4 1 3 type opdracht 4.3 5 handelingsvrijheid

4.5 2 opvolging 4 3 1 aanpak analyse

4.3 2 'sensegiving' aanpak -         4.4 5 ontwikkeling na vaststelling

( 4.4.4 beklijven &    
4 1 3 uitvoeringsniveau       4.4.3 inbedden J 4 11 Banle,ding opdracht

4 3 3 randvoorwaarden 4 3 4 draagvlak

4 5.2 overdacht 4 4 8 weerstand

Beklijven gaat over het in retrospectief opzicht inbedden van veranderingen en om
die reden zijn beide elementen samengevoegd. Bij het tot stand brengen van
veranderingen zijn de aard van de problematiek en het type opdracht leidend voor
de wijze waarop interimmanagers hun analyses aanpakken, hun oplossingsrichting
formuleren en draagvlak daarvoor proberen te creeren. De manier waarop
interimmanagers hierin handelen, is van invloed op de mate van weerstand die kan
ontstaan. Hoewel het opdrachtafhankelijk is, vereist het merendeel van de
interimopdrachten uiteindelijk een combinatie van structuurveranderingen en
gedragsveranderingen (cf Van Hout et al., 2004; Wichard, 1994). Interimmanagers
vinden, dat zij niet beperkt moeten worden in hun handelingsvrijheid om
veranderingen tot stand te brengen. Hiertoe stellen zij allerlei randvoorwaarden op
waarvan zij vinden dat de opdracht aan moet voldoen. Dit kan een spanningsveld
opleveren met de bij de functie behorende bevoegdheden. Interimmanagers die niet
werkzaam zijn in een eindverantwoordelijke functie, vinden zich afhankelijk van
anderen en ervaren daarmee een risico gepasseerd te kunnen worden in hun
beslissingen en handelingen. Daarnaast ervaren interimmanagers het beklijven van
veranderingen afhankelijk van het draagvlak en de steun die zijn van
opdrachtgevers hebben (cf Van Hout et al., 2004). Dit geldt ook voor het feit of zij
inspraak in de werving en selectie van hun opvolgers hebben en of een overdracht
kan plaatsvinden. Is er geen sprake is van opvolging, dan kan ook geen overdracht
plaatsvinden en wordt hiermee het beklijven van de veranderingen potentieel in
gevaar gebracht (cf Boon & Devos, 1993).
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3. Draagvlak
41 1 aanleiding opdracht

4.3.1 impliciete analyse 4 3 2 'sensegiving
f      4.3.4 draagvlak      1

4 1 3 type opdracht /          4 3.1 uitkomst analyse.-.4.4 7 manieren van interactie 4.3 2 'sensegiving strategieen

Het element draagvlak is vooral gericht op besluitvorming, met daarbij een focus
op de opdrachtgever en overige leden van het (top-) management. Vooral wanneer
de aard van de problematiek snel ingrijpen vereist, zeggen interimmanagers tot
onmiddellijke actie over te moeten gaan. Zij maken dan op basis van een
expertmatige aanpak impliciete analyses, waarbij zij de oplossingsrichting op een
confronterende en dwingende manier presenteren en voortzetten, waardoor weinig
ruimte voor het breder creeren van draagvlak resteert.

4.          Formalisatie
4.5.1 beeindiging 4.2 2 commitment

f    4.3.4 formalisatie    1
4.3 3 randvoorwaarden    

44.5 ontwikkeling na vaststelling.-.4.5.3 evaluatie 4 3 5 discussie

Formalisatie is vooral gericht op het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken
over randvoorwaarden en ontwikkelingen in de opdracht die van invloed kunnen
zijn op de beoordeling van het eindresultaat. Dit alles heeft het gezamenlijk
committeren aan de gemaakte afspraken tot doel, zodat na beeindiging van de
opdracht, bij de evaluatie, hier geen discussies over kunnen plaatsvinden.

5.          Introductie
4.3.3 actlegerichtheid 4 3.4 draagvlak

431 sensemaking
4.2.1 introductie

4.3.2 'sensegiving

4 41  quick wins'

De handelingen rondom de introductie van interimmanagers zijn van invloed op
het verdere verloop van opdrachten. Het gaat vooral om het onmiddellijk
ondernemen van acties (cf Van Hout et al., 2004; Wichard, 1994; Witvliet, 2005);
om het vertrouwen van mensen te winnen (cf Van Hout et al., 2004; Wichard,
1994), om informatie voor analyses te verzamelen (cf. Roos, 1993; Wichard, 1994)
teneinde orde op zaken te kunnen stellen. De manier waarop dat gebeurt, is van
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invloed op het creeren van draagvlak voor toekomstige acties.

6.           Handelingsvrijheid

4 3 2 'sensegiving 4 1 3 uitvoeringsniveau

4 4 9 context 4 4 3 inbedden

4 4 9 sector 4 31 sensemaking'

4 4.7 manieren van interactle 4 3 3 randvoorwaarden

4.3.5 handelingsvrijheid
44 6 veranderstrategle 441 quick wins'

4 2 2 commitment 41 3 type opdracht

4 1 2 opdrachlverwerving 432 sensegiving' strategleen

Interimmanagers streven naar maximale handelingsvrijheid (cf Ramondt, 2004;
Van Hout et al., 2004; Wichard, 1994; Witvliet, 2005) en kunnen zich daarin
beperkt voelen door contextuele invloeden, het type sector waarin zij opdrachten
vervullen en het functieniveau waarop zij opdrachten verrichten. Het streven naar
maximale handelingsvrijheid uit zich vooral op drie momenten in de tijd. Ten
eerste, gaat het bij opdrachtverwerving om het stellen van voorwaarden om de
opdracht uit te kunnen voeren. De houding van opdrachtgevers ten aanzien van de
opdrachtformulering speelt hier voor interimmanagers een belangrijke rol. Ten
tweede, gaat het bij het moment van entree tot en met het presenteren van het plan
van aanpak, om het creeren van specifieke randvoorwaarden voor het later kunnen
uitvoeren van interimopdrachten. Interimmanagers hebben de voorkeur dit
diagnostisch proces, ongeacht de opdrachtformulering, op hun eigen manier aan te
pakken en schromen niet om eerder overeengekomen punten te heronderhandelen.
Ten derde, gaat het bij het uitvoeren van het plan van aanpak om de vrijheid om de
oplossingsrichting te bepalen en in gang te zetten. De wijze waarop
interimmanagers dat doen is afhankelijk van de door hun (impliciet) gekozen
strategieen en de interactiewijzen daarin.
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7.         Ontwikkeling na vaststelling
414 opdrachtduur

4 4 6 ontwikkelstrategie 4.3 4 formalisatie

(4.4.5 ontwikkeling na  ,
4 44 beklijven   vaststelling j 4 4 9 context.-.4.5 1 beeindiging

_ _ _        4 1 3 type opdracht

In het verloop van de opdracht vinden ontwikkelingen plaats (cf Geerdink & Ten
Koppel, 1994) waarvan het belangrijk wordt geacht deze te formaliseren (cf. Van
Hout et al., 2004). Deze ontwikkelingen zijn afhankelijk van het type opdracht
evenals de geschatte doorlooptijd. Vooral bij incrementele aanpassingen lijken
opdrachten langer te kunnen duren dan van tevoren ingeschat (cf Wichard, 1994).
Andere factoren zijn volgens interimmanagers contextuele invloeden en de tijd die
het kost om een opvolger te vinden.

8. *Sensegiving'

4 4.6 ontwikkelstrategle 4 1.3 type opdracht

44.2 urgentiegevoel 4.3.1 'sensemaking'

  4.3.2 'sensegiving'  1
4.4 1 vertrouwen winnen j/ 4.4 6 veranderstrategie

4 4 7 manieren van interactie- 4 2 1 functie kennismaken

4 4.8 weerstand

'Sensegiving' komt voort uit de manieren waarop interimmanagers vanaf het
allereerste moment met anderen in interactie treden. '

Sensegiving'       en
'sensemaking' zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in die zin, dat
interimmanagers eerst de situatie moeten analyseren voordat zij hun bevindingen
naar anderen kunnen communiceren. De reacties die hieruit voortkomen, leveren
weer nieuwe input voor het analyseren en voor mogelijke oplossingsrichtingen. De
manier waarop interimmanagers hun veranderstrategie aanpakken en
communiceren, is daarmee van invloed op het winnen van vertrouwen, het creeren
van een gevoel van urgentie en cf. Boon & Devos (1993) met het ontstaan van
weerstand.
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8.a. 'Sensegiving' strategiefn
4.3.3 actiegenchtheid

4 4 2 urgentiegevoel 4.3.5 handelingsvnjheid
4.3.2 'sensegiving'

4 4 7 manieren van interactie strategieen 4.4.8 weerstand

4 34 draagvlak 4 1 3 type opdracht

Bij 'sensegiving' strategieen moet in aanvulling op het voorgaande worden
vermeld, dat interimmanagers door hun sterke actiegerichtheid zichzelf weinig tijd
gunnen, of weinig tijd hebben, om aan 'sensegiving' te werken. Het creeren van
draagvlak bij deze communicatieprocessen, is vooral gericht op draagvlak voor de
besluitvorming.

9.  Sensemaking'
4 3 6 ad hoc situaties 4 1 3 type opdracht

f 4.3.1 'sensemaking'  
4.3.2 'sensegiving' 4 1 2 opdrachtverwerving

42.1 functie kennismaken 41.4 opdrachtduur

'Sensemaking' start op het moment van opdrachtverwerving en wanneer voor het
eerst over de opdracht wordt gesproken. De aard van de problematiek bepaalt mede
de hoeveel beschikbare tijd om een analyse van de situatie te maken en of het
uberhaupt nodig is een analyse te maken. De beschikbare tijd voor 'sensemaking'
is verder afhankelijk van de mate waarin ad hoc situaties, die onmiddellijk tijd en
aandacht van interimmanagers vragen, voorkomen. De kern van 'sensemaking'
ontwikkelt zich vooral vanaf het moment dat interimmanagers organisaties
betreden en zij informatie verkrijgen uit de kennismakingsgesprekken die zij
voeren. 'Sensemaking' en 'sensegiving' zijn iteratief in die zin, dat
interimmanagers eerst de situatie moeten analyseren voordat zij hun bevindingen
met anderen kunnen delen. De reacties die hieruit voortkomen, kunnen weer
nieuwe input voor het analyseren van de situatie opleveren, etc.
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10. Manieren van interactie

4 34 draagvlak 4.3 2 'sensegiving

4.3.5 handelingsvryheid 4 4 9 context

f 4.4.7 manieren van   
441 quick wins   interactie

         4.4.6 veranderstrategie.-.4.3 2 'senseg,ving' strategieer 4 4 8 weerstand

De meest dominante manieren waarop interimmanagers met organisatieleden
interacteren zijn afdwingen, confronteren en overtuigen. Vooral in het begin van
opdrachten achten interimmanagers deze manieren noodzakelijk om 'quick wins'
tot stand te brengen, hun autoriteit neer te zetten en hun handelingsvrijheid te
claimen. Hun communicatierichting is daarbij vooral horizontaal gericht op het
creeren van draagvlak in de besluitvorming. Het communiceren van genomen
besluiten naar de organisatieleden toe, lijkt vooral bij een herontwerpstrategie de
meeste weerstand op te wekken. Daarnaast voelen interimmanagers zich, in
bovengenoemde interactiewijzen, beperkt door kenmerken van de organisatie en
door kenmerken van de sector waarin zij opdrachten vervullen. Dit laatste heeft,
vanwege een groter aantal stakeholders, vooral betrekking op interimmanagers
werkzaam in de non-profit sector.

11. Type opdracht

4 33 actiegenchtheid 4 5 1 beeindiging

4 4 5 ontwikkeling na vaststelling 4.4.2 urgentiegevoel.
I   4.1.3 type opdracht  1

4 3 5 handelingsvr,jheia 4 4.6 veranderstrategie

4 34 draagvlak 4 4 8 weerstand

432 sensegiving' strategieen

Het merendeel van de onderzochte interimopdrachten is complex. Meerdere
problemen moeten tegelijkertijd opgelost worden. Vooral het onmiddellijk (willen)
ondernemen van actie staat daarbij centraal. Vanwege de tijdsdruk hebben
interimmanagers, in tegenstelling tot Van Hout et al. (2004)53, een voorkeur voor

53 Proberen dit verschil te verklaren zou pure speculatie zijn.
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herontwerpstrategieen en horizontale communicatierichtingen. Hierbij is weinig
tijd om draagvlak onder organisatieleden te creeren, wat de kans op weerstand
vergroot. Vanwege de tijdsdruk is er nauwelijks ruimte voor het maken van
analyses. Hierdoor kunnen opdrachten in de loop van het proces gaan verschuiven
en zodoende langer duren dan bij aanvang gedacht. Dit is vooral het geval wanneer
geen duidelijk opdrachteinde is afgesproken en interimmanagers zelf naar hun
beeindiging moeten toewerken. Deze actiegerichtheid in combinatie met het
streven naar maximale handelingsvrijheid draagt een risico in zich om tot
contraproductieve prestatiedrang te leiden.

12. Weerstand

43 2 context 442 urgentiegevoel

4 1,3 type opdracht -      4.4.7 manieren van interactie

<     4.4.8 weerstand      4.4.1 'quick wins' 4.3 2 'sensegivingI-/4 4 3 mbedden 4 3.2 'sensegiving' strategieen

Weerstand tegen verandering uit zich vooral op drie momenten in de tijd: bij de
entree van interimmanagers, bij acties gericht op 'quick wins' en nadat beslissingen
uit het plan van aanpak zijn gecommuniceerd. Daarnaast is weerstand afhankelijk
van de mate waarin een gevoel van urgentie onder organisatieleden aanwezig is.
Dit is afhankelijk van het type opdracht. Interimmanagers kunnen door middel van
interactie ook helpen een urgentiegevoel te creeren. Dit met als doel om
veranderingen in gang te zetten, wat als effect het oproepen van weerstand kan
hebben. Niettemin heeft weerstand een mogelijk negatieve invloed op het inbedden
van veranderingen.
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     Discussie van het fenomeen interimmanagement
In het vorige hoofdstuk is een analytische categorisatie van het uitvoeringsproces
van interimopdrachten weergegeven. In dit hoofdstuk vindt een nadere discussie
van de onderzoeksresultaten plaats. Om de geloofwaardigheid van de
onderzoeksresultaten verder te vergroten vindt hierbij, in overeenstemming met de
'grounded theory' methodologie, ook een discussie met de bestaande literatuur
plaats. Het gaat hierbij zowel om het stellen van reflexieve vragen, als om het naar
voren brengen van vragen voor vervolgonderzoek. Onderzoek dat soms zowel aan
het domein van interimmanagement, als aan andere domeinen een bijdrage kan
leveren. In contrast met de dagelijkse praktijk van interimmanagement, is dit
hoofdstuk niet gericht op het geven van antwoorden of oplossingen. Het gaat om
het problematiseren van hetgeen uit het onderzoek naar voren is gekomen. Dit
hoofdstuk is dus gericht op verwondering; welke vraagstukken allemaal nog meer
kunnen spelen bij het inzichtelijk proberen te maken van het fenomeen
interimmanagement. Tot slot van deze studie reflecteer ik in de laatste paragraaf
van deze studie op punten die tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen.

5.1 Discussie onderzoeksresultaten

Het exploratieve karakter van deze studie maakt de mogelijkheden om de
onderzoeksresultaten te kunnen bediscussieren zeer rijk. Het kan vanuit het
gekozen perspectief van (voornamelijk) interimmanagers, of vanuit een ander

perspectief zoals dat van opdrachtgevers en andere stakeholders. Daarnaast bestaat
ook de mogelijkheid om aandacht te besteden aan specifieke aspecten van het
uitvoeringsproces, of juist aan algemene punten met betrekking tot
interimmanagement.  In deze paragraaf is de voorkeur gegeven aan het leidend laten

zijn van onderwerpen. Dat neemt niet weg, dat toekomstig onderzoek, in
overeenstemming met organisatietheoretici zoals Boje (2001), zich ook kan richten
op de inclusie van de ervaren sociale realiteiten van medewerkers en
opdrachtgevers. Dat biedt weer andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld vanuit een
relationele optiek het vormgeven van en de dynamiek rondom
organisatieveranderingen en leiderschap proberen te begrijpen.

5.1.1 Fasering opdrachtuitvoering
Wat onmiddellijk aan de data opvalt is, dat het lijkt alsof de fasen in
chronologische volgorde zijn weergegeven. In de praktijk van interimmanagement
overlappen de fasen elkaar echter en/of lopen parallel (zie bijlage  7) en komen
iteratief tot stand (cf Wichard,  1994). Dit is naar voren gekomen, tijdens het op
chronologische volgorde leggen van de dossierstukken en het coderen en
analyseren hiervan. Op basis van de data is dan ook duidelijk geworden, dat de
volgorde van handelingen in de tijd invloed op elkaar uitoefenen en met elkaar
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samenhangen. Met andere woorden, dat handelingen in de ene fase input leveren en
daardoor effect hebben op gebeurtenissen in een volgende fase (cf Amis et al.,
2004). Of minder mechanisch geformuleerd, dat handelingen in het heden van
invloed zijn op de toekomst en daarmee de mogelijkheden en beperkingen van
toekomstig handelen scheppen (cf Gioia & Chittipeddi, 1991; Greiner & Bhambri,
1989). Ik vind het daarbij niet interessant om in te gaan op de vraag of processen
wel of niet lineair weergegeven kunnen worden. Laat staan over het aantal fasen,
dat te onderscheiden is/zou zijn. Ik vind het interessant om er op te wijzen, dat door
de tijd bezien het verleden de basis voor het heden vormt. Deze nuancering zie ik,
aangevuld met de inzichten van de centrale elementen (zie §4.7), als een verrijking
van gangbare wetenschappelijke theorieen die vaak onafhankelijk van tijd, plaats
en context zijn (cf Langley, 1999; Pettigrew et al., 2001).

5.1.2    Spanningsvelden in de opdrachtuitvoering
Tijdens het uitvoeren van interimopdrachten hebben interimmanagers met diverse
spanningsvelden te maken. Het gaat hierbij om handelingen, die tegenstrijdige
signalen op kunnen wekken. De spanningsvelden hebben vooral betrekking op de
'quick wins'. De twee onderscheiden vormen van 'quick wins' zijn vergelijkbaar
met de processen die Denis et al. (2000), gericht op het beheersen van de situatie
('managerial control') en gericht op socialisatie, noemen. Een voorbeeld van een
spanningsveld is, dat interimmanagers na binnenkomst hun autoriteit en daadkracht
proberen duidelijk te maken om vertrouwen te winnen en orde op zaken te stellen.
Hiertoe kunnen zij dezelfde soort acties hanteren, bijvoorbeeld mensen ontslaan,
wat zowel signalen van vertrouwen als wantrouwen op kan wekken. Verder
wekken de 'quick wins' mogelijk een bepaald verwachtingspatroon op voor de
verdere uitvoering van een opdracht. Interimmanagers zijn van mening, dat door
hun daadkrachtig optreden sprake zal zijn van een positief verwachtingspatroon
onder organisatieleden. Dit verwachtingspatroon kan echter conflicterend zijn met
de manier waarop interimmanagers betekenis verlenen ('sensegiving'). In §4.7 is in
dit licht al gesproken over het risico van contraproductieve prestatiedrang, waarbij
daadkrachtig handelen, het winnen van vertrouwen en het creeren van een gevoel
van urgentie, het ontstaan van weerstand positief kunnen beYnvloeden. Dit is in
overeenstemming met Louis (1980), die van een spanningsveld spreekt wanneer
verwachtingen in de loop van de tijd onrealistisch of opgeblazen blijken te zijn.

5.1.3 Handelen na entree

Vergeleken met Kelly's (1980) en Miller's (1993) bevindingen over nieuw
aangestelde managers, lijkt het er op dat interimmanagers juist niet delegeren om
draagvlak op te bouwen en na hun entree in organisaties ook niet langzaam en
voorzichtig handelen. Interimmanagers wijzen met het oog op hun taken juist op
het belang van onmiddellijk en daadkrachtig optreden. Moeten zij dat ook wel
doen, omdat zij geen 'wittebroodsweken' van maximaal zes maanden hebben
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voordat, zij net als bij Kelly (1980), verantwoordelijk worden gehouden voor hun
resultaten? Wiersema & Bantel (1992) bestempelen daadkrachtig optreden in het
algemeen als succesvol om de status quo te kunnen doorbreken. Dit heeft volgens
diverse auteurs (bijvoorbeeld Johnson, 1990; Tushman & Rosenkopf, 1996) vaak
wijzigingen in het topmanagement tot gevolg. Dit komt ook in de praktijk van
interimmanagers zeer regelmatig voor. Na hun entree zoeken interimmanagers naar
gelijkgestemden die zij als een team rondom zich heen creeren. Zij vullen dit team
waar nodig aan met nieuwkomers en zetten medestanders op sleutelposities (cf.
Kelly, 1980; Wichard, 1994). Verder is weinig bekend over de interne dynamiek
van organisatieveranderingen die plaatsvindt na het aanstellen van nieuwe
topmanagers (Greiner & Bhambri, 1989; Kesner & Sebora, 1994; Miller, 1993).
Alleen Hambrick & Fukutomi (1991) hebben het nog over fasen in de
aanstellingstermijn van CEO's in organisaties. Afgevraagd kan worden of
interimmanagers deze fasen ook doorlopen en welke wel en welke niet. Doorlopen
interimmanagers deze fasen dan even snel, of juist sneller? Juist het snelle
handelen vinden interimmanagers zo karakteristiek voor zichzelf. Stel dat
interimmanagers inderdaad succesvol zouden zijn, hoe komt dat dan? Komt dat dan
doordat zij Hambrick's & Fukutomi (1991) laatste fase van 'disfunctioneren' qua
tijd niet halen gezien hun beperkte aanstellingsduur? Is dit een reden waarom de
effectiviteit, het succes, van interimmanagement zo lastig te bepalen is?

5.1.4 6Unfreezen'

Opvallend aan de data is, dat op sommige punten een verschil tussen de interviews
en de onderzochte dossiers is op te maken. Zo rapporteren interimmanagers wel
over 'quick wins', het creeren van urgentiegevoel en het formuleren van een visie,
maar hebben zij deze onderwerpen in de interviews niet ter sprake gebracht.
Hierdoor is het onduidelijk in weike mate interimmanagers Lewin's (1951)
'unfreezing stage' overslaan of niet. En op wie richten interimmanagers zich
eigenlijk als zij aan 'unfreezen' doen? Naar voren is gekomen, dat zij vooral aan
'selling upward' (cf. Hambrick, 1989) richting opdrachtgever en overige
managementleden doen. Het verrassingseffect van gecommuniceerde
veranderingen bij 'selling downward' (cf. Hambrick, 1989) is ook al eerder aan de
orde gekomen. Is er dan ook sprake van twee doelgroepen om te 'unfreezen'? Op
welke momenten in de tijd richten interimmanagers zich op welke groep? Hoe
brengen zij dat tot stand? Wat zijn verschillen en overeenkomsten daarin? Is het
belangrijk dat interimmanagers ook organisatieleden proberen te 'unfreezen', of
kan worden volstaan met die taak aan een opvolger mee te geven?

5.1.5  Sensemaking'
Gioia & Chittipeddi (1991) verbijzonderen het concept 'sensemaking' in
'sensemaking' en 'sensegiving'. lets wat Weick (1995, 2005) niet onderscheidt.
Naar mijn mening is dit onderscheid echter wel verhelderend. Volgens Gioia &
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Chittipeddi (1991) is 'sensemaking' namelijk gericht op cognitie: het begrijpen van
situaties. Vervolgens is 'sensegiving' gericht op beinvloeden; het ondernemen van
actie in de bestaande situatie. Zij zien veranderen als een onderhandelingsproces
waarbij ieder individu zijn visie probeert te verkopen aan de ander. Hierdoor
volgen 'sensemaking' en 'sensegiving' elkaar in een proces van betekenisverlening
continu op. Deze gedachtengang en dit analytisch onderscheid volg ik in deze
subparagraaf op.

5.1.5.1 Analyseren
Naar voren is gekomen, dat de mate waarin interimmanagers de situaties
analyseren onder andere afhankelijk is van het type opdracht en de tijdsdruk
waaronder die opdracht moet worden uitgevoerd. Niettemin lijken interimmanagers
een voorkeur te hebben voor het maken van impliciete analyses op basis van hun
ervaring (cf Wichard, 1994). Ramondt (2004, p.67) noemt dit: "een persoonlijk
mengsel van ervaringsgebaseerd onderzoeksgedrag, matig uitgekristalliseerde

"
organisatiemodellen  en  een  repertoire  aan  intunief gedreven  interventiemethoden    .
Khatri & Ng (2000) wijzen ook op dit intuYtieve handelen van managers, maar
vooral in situaties waarin sprake  is  van een gebrek  aan  tijd. Zij schrijven daarbij:
6.

intuition does  not come  easily;  it  requires years  of experience in problem  solving
and  is founded upon a solid and complete grasp  of details  of the business" (P.59).
Om deze reden schrijven Khatri & Ng (2000) intuYtief handelen toe aan senior
managers, zoals de interimmanagers in dit onderzoek. Dit houdt het gevaar in zich,
dat interimmanagers bestaande oplossingen voor mogelijk nieuwe problemen
verzinnen. "Empirical and theoretical research suggest that most managers do not
generate alternative solutions; rather, they tend to adopt familiar options that are
based on experience and previously successful outcomes. This appears particularly
true in considerable uncertain, ambiguous, or crisis-laden decision situations,
where intuitive decision processes are most relied upon" (Sayegh et al., 2004,
p. 190). Hoe kunnen interimmanagers er voor waken, dat zij niet met een
standaardoplossing komen? Is dat Oberhaupt wel mogelijk? De aanname bij
intuYtief handelen  is, dat het effectiever in de betekenis van sneller is, maar is dat
ook zo? Is sneller in dit opzicht ook beter in de betekenis van doelmatiger?
Waarom is er (cf Mintzberg et al., 1998) zo weinig kennis over intuYtie binnen de
'cognitieve school'?

Tot nu toe is het analyseren van de situatie cognitief opgevat, maar welke beeld
ontstaat, als 'sensemaking' relationeel, als een collectief geconstrueerd beeld wordt
opgevat? In welke mate komen de individuele probleemdefinities dan overeen en is
dit eigenlijk wel mogelijk en wenselijk? De respondenten zeggen, dat zij
overgekwalificeerd zijn voor de functies waarvoor zij worden aangesteld. In
combinatie met het neerzetten van een krachtig beeld en het stellen van hoge eisen,
maakt het het afvragen waard of het mogelijk is, en hoe, dat organisatieleden aan
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de verwachtingen van interimmanagers kunnen voldoen. Maar ook hoe
organisatieleden dan betekenis kunnen verlenen aan de kennis, ervaring en
oplossingsrichting van de interimmanagers. Als organisatieleden hier geen
betekenis aan kunnen verlenen en interimmanagers de verantwoordelijkheid op
zich nemen om problemen op te lossen, dan maken interimmanagers anderen
afhankelijk van hun expertise. Is het dan wel mogelijk om de werkzaamheden van
interimmanagers voort te zetten na hun vertrek? Of zijn er ook mogelijkheden om
mensen uit de clientorganisatie (cf Weick, 1995) te laten leren?

5.1.5.2 Implementeren
Aan de orde is gekomen, dat interimmanagers (cf. Gioia & Chittipeddi, 1991)
veelal gedreven worden door hun ervaringen uit het verleden. Volgens Bowman
(1999) is het voor nieuw aangestelde managers gebruikelijk om te handelen op
basis van inturtie, maar dat intuYtief handelen ook een overdrachtsprobleem met
zich meebrengt. Hiervoor dient in interactie met anderen te worden getreden, om te
proberen het realiteitsbesef van de ander te beinvloeden (zie Berger & Luckmann,
1966). Of zoals Balogun & Johnson (2005, p. 1596) het noemen: "managing
change is less about directing and controlling and more aboutfacilitating recipient
sensemaking processes  to  achieve  an  alignment  of interpretation". Pas wanneer  (lit
optreedt zijn veranderingen in gedrag mogelijk. Veranderingen die
interimmanagers als noodzakelijk zien. Op dit punt aangekomen is het interessant
om suggesties voor nader onderzoek te doen. Op basis van de onderzoeksresultaten
zijn vier 'sensegiving' strategieen onderscheiden. Strategieen die vergelijkbaar zijn
met implementatieaanpakken uit de literatuur over organisatieverandering. Daarbij
lijkt een voorkeur voor participatieve aanpakken te bestaan (bijvoorbeeld Miller &
Friesen, 1983), verkoopaanpakken (bijvoorbeeld Hambrick, 1989) en andere
vormen van verleiding (bijvoorbeeld Dutton et al., 2001). Volgens de laatste
auteurs focust 70% van de managers zich bij 'issue-selling' op mensen van een
gelijkwaardig of een hierarchisch hoger niveau. Dit is een communicatierichting
die ook in deze studie naar voren is gekomen. Van Hout et al. (2004) noemen dit
het 'masseren' van de opdrachtgever. Op wie richten interimmanagers zich nu
eigenlijk in hun communicatie? Waarom doen zij dat? In welke mate vertonen zij
in dit opzicht overeenkomsten met 'gewone' managers? Waarin verschillen beide
typen managers? Wat zijn mogelijke verklaringen daarvoor? Nader onderzoek kan
ook meer inzicht bieden in welke aanpak interimmanagers in welk soort situaties
de voorkeur geven. Als interimmanagers zich inderdaad als experts opstellen, dan
is het volgende citaat erg interessant "a veo leader-centric approach, enmiling the
leader driving the change through personal involvement, persuasion and influence,
did not appear  to  be  related  to  success  in  any of the  contexts"  (Biggs  & Rowland,
2005, p.133). Maar welke aanpak zouden interimmanagers dan wel kunnen
hanteren? Het onderzoek van Nutt (1986, 1998) biedt hier mogelijke inzichten. Op
basis van 351 cases is hij tot vier implementatieaanpakken gekomen: 'interventie',
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'participatie', 'verleiding' en 'edict'. 'Interventie'     is het creeren     van     een

veranderbehoefte in de gedachten van sleutelfiguren, door het te veranderen

systeem opnieuw te normeren (Soll) en de afwijking met de huidige situatie (Ist)
aan te tonen. Bij het ontwikkelen van de situatie worden de resultaten vervolgens

gemonitord en de vooruitgang gecommuniceerd. 'Participatie' is het omzetten van

behoeften en/of mogelijkheden in doelstellingen om vervolgens de uitwerking
ervan naar werkgroepen te delegeren en hun resultaten te monitoren, waarbij de

werkgroepen vervolgens met aanbevelingen moeten komen. Bij 'verleiding'
worden nauwelijks initiatieven genomen om het veranderingsproces te monitoren

en te managen, maar worden behoeften en/of mogelijkheden bepaald om
vervolgens via geYnteresseerden te proberen de nieuwe richting met bijbehorende

voordelen te 'verkopen'. 'Edict' is het directief aanwenden van macht en iedere

vorm van participatie voorkomen door beslissingen mee te delen en de nieuwe

norm voor te schrijven. Vervolgens is onderzocht hoe vaak welke aanpak werd

gebruikt. In welke mate de eigenlijke veranderintentie gerealiseerd was. Hoe lang
dat duurde en wat de waarde van het besluit (impact van de beslissing) om te
veranderen was. Interventie was met 8 procent de minst gebruikte, maar
succesvolste aanpak, op de voet gevolgd door een participatieve aanpak. Verleiden
als implementatietactiek schijnt de voorkeur van managers te hebben, maar is
weinig succesvol (zie tabel 5.1).

Tabel 5.1 Succes van implementatieaanpakken (naar Nutt, 1998, p.225)

Implementatie Frequentie Volledige Tijd (in Waarde van de

aanpak (in%) adoptie (in%) maanden) beslissing (op 5

puntsschaal)
Interventie                   8                     90                   11,2                  4,3
Participatie                             13                                 80                               14,3                              4,3

Verleiding                 49                  49                 25,9                 3,6
Edict                      30                 38                16,7                3,3

Op basis van de onderzoeksresultaten in deze studie bestaat het vermoeden, dat

interimmanagers een voorkeur hanteren die in overeenstemming is met een
verleidende aanpak en een aanpak bij edict. Hoewel nader onderzoek dit uit zou
moeten wijzen, is dit conform bovenstaande tabel wel aannemelijk te noemen.

Daarbij kan dus worden opgemerkt, dat de twee genoemde aanpakken het laagste

adoptiepercentage hebben, de laagste waarde van de beslissing hebben en het

langste duren voordat zij volledig worden uitgevoerd. Nutt (1998, p.235) plaatste

overigens een expliciete kanttekening bij een mogelijk legitimerend argument
t<ldens crisissituaties: "ejficiency and crisis-based rationales, advanced to support
the  use  of persuasion  and  edicts  in  short fuse  situations,  were  not  supported  in  this

study...However,   managers   are   prone   to   using  these   less   effective   approaches
"

when implementing strategic decisions  .
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5.1.6 Visie

Interimmanagers zijn probleemoplossers en geen strategen die lange termijnvisies
uitzetten. Zij hebben een sterke actiegerichtheid en een hoofdzakelijke aandacht
voor het oplossen van problemen op korte termijn. Dit staat in schril contrast met
de prescriptieve literatuur over organisatieveranderingen, wat het creeren van lange
termijn visies benadrukt (bijvoorbeeld Kotter, 1995). Bowman (1999, p.564) zegt
daarentegen: "the change process begins with action. These actions have the nature
of experiments; they are tentative explorations of possible futures for the
organisation. When these experiments produce tangible evidence that things could
be      done      dijferently,      a      vision      emerges incrementally". Maar hebben
interimmanagers wel een individuele visie over hoe het er volgens hen uit moet
zien? Als zo'n visie al bestaat, bij wie is deze dan allemaal bekend? Waarom
zouden interimmanagers eigenlijk een visie moeten hebben? Wat is het effect als
interimmanagers geen visie hebben?

5.1.7 Draagvlak
Het begrip 'draagvlak' heeft een risico in zich tot een spraakverwarring te leiden.
De betekenis die interimmanagers aan het begrip draagvlak geven is gericht op
'draagvlak in de besluitvorming'. Dit is iets anders dan 'draagvlak in de
uitvoering'. Het 'niet tegen' zijn, bij het 'verkopen' van de boodschap, is naar mijn
mening echter niet gelijk aan een gedeeld beeld, maar verwijst naar een beeld van
interimmanagers waar organisatieleden geen tegenspraak op hebben geleverd.
Daarnaast kan worden gewezen op een verrassingseffect voor organisatieleden
wanneer het besluitvormingsproces, dat tot een plan van aanpak heeft geleid, voor
hen onzichtbaar is geweest tot het moment dat zij met de verkoopboodschap
worden geconfronteerd (cf. Whelan-Berry et al., 2003). Afgevraagd kan worden,
hoe 'draagvlak in de uitvoering' tot stand kan komen onder het gegeven, dat
interimmanagers vooral een eenzijdige communicatierichting hanteren op basis van
afdwingen, confronteren en overtuigen. Gioia & Chittipeddi (1991) wijzen op het
feit, dat draagvlak van organisatieleden nodig is om veranderingen daadwerkelijk
tot stand te brengen. Welk effect heeft (een gebrek aan) draagvlak in de uitvoering
onder organisatieleden op weerstand tegen verandering? Wat betekent dit alles in
het licht van het inbedden van veranderingen?

5.1.8 Interactiewijzen
Naast de vermelde manieren van interacteren zijn ongetwijfeld nog veel meer
manieren te onderscheiden, die interimmanagers gebruiken bij het uitoefenen van
hun opdrachten. Op basis van de data lijkt het daarbij alsof er verschillen in
rijkdom van het handelingsrepertoire bestaan. Zo zijn er interimmanagers die
zeggen van interactiewijze te (kunnen) wisselen en/of deze aan de situatie aan te
passen:"je  kijkt  naar de  context, je  kijkt  naar  de  situatie  en je vraagt jezelf af van:
goh welke leiderschapsstijl heeft hier ntt het meeste e#ect?" Oeroen-26). Ook zijn
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er interimmanagers die meer 6dn interactiewijze lijken te hanteren. Maar kunnen
interimmanagers in hun uitvoeringspraktijk inderdaad bewust kiezen voor een
bepaalde interactiewijze, of is dat slechts een aanname? Kunnen verschillende
manieren van interacteren daadwerkelijk situationeel worden ingezet? Beschikken
interimmanagers dan over die capaciteiten? Hoe gaan zij daar dan mee om en waar
baseren zij hun keuzes dan op? Is directief afdwingen zoals Wichard (1994) zegt,
inderdaad een uiterste maatregel voor interimmanagers, of juist een gangbare
manier van handelen?

5.1.9 'Outsider' - 'insider'

Interimmanagers worden aangesteld om dingen anders te doen. Het lijkt daarbij
alsof interimmanagers, in tegenstelling tot Louis (1980), niet de tijd hebben om
zich de cultuur eigen te maken. Hoe gaan interimmanagers dan wel met bestaande
organisatieculturen om? Welke aanpassingsdynamiek brengt dit met zich mee?
Denis et al. (2000) onderscheiden in dit opzicht vier mogelijkheden: 'assimilatie',
'aanpassing', 'transformatie' en 'parallellisme'. 'Assimilatie' betekent, dat nieuwe
managers geleidelijk de dominante opvattingen van de organisatie overnemen en
voldoen aan de verwachtingen van anderen. 'Aanpassing' betekent, dat zowel het
individu als de organisatie geleidelijk naar nieuwe opvattingen convergeren.
'Transformatie' betekent, dat de nieuwe manager erin slaagt de organisatieleden te
verleiden zijn opvattingen over te nemen. Van 'parallellisme' is sprake wanneer
divergentie tussen de opvattingen van de nieuwe manager en de organisatie blijft
bestaan. Afgevraagd kan worden of een van die vier op interimmanagers van
toepassing is. Nader onderzoek kan uitwijzen of en in welke mate interimmanagers
integreren in de organisatie en hoe zij dan van een 'outsider' een 'insider' worden.
In de studie van Denis et al. (2000) assimileren nieuwe managers binnen twee jaar
door de normen en waarden van de huidige organisatiecultuur over te nemen. Of
interimmanagers dat ook doen valt, gezien de taken van hun opdrachten, te
betwijfelen. Of het Oberhaupt wel kan en wenselijk is om te pogen een objectieve
buitenstaander te blijven, valt ook te betwijfelen. Denis et al. (2000, p. 1081)

schetsen in dit licht een mogelijke randvoorwaarde: "the leader must become an
accepted   and   credible   insider   before   he   can   stimulate   change".   Hoe   ervaren
interimmanagers dit vraagstuk? In welke mate vinden zij dit een spanningsveld?
Waarom vinden zij dat? Welke beperkingen of kansen brengt dat met zich mee?

5.1.10 Formalisatie
Voor bureaudirecteuren speelt formalisatie van overeenkomsten een belangrijke
rol. Zeker waar het prestatieafspraken betreft zoals de doelen in de plannen van
aanpak. Witvliet (2005) heeft als afwijkende mening54, dat het plan van aanpak niet

54

Een uitspraak die hij niet op basis van onderzoeksresultaten heeft gedaan.
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zozeer gaat om het vastleggen van randvoorwaarden, maar om het bepalen van de
plaats en rol van de interimmanager en het definieren van het probleem. In deze
studie is echter juist wel het formaliseren van gemaakte afspraken zoals
randvoorwaarden naar voren gekomen. lets wat Van Hout et al. (2004) bevestigen.
Maar waarom hebben interimmanagers het element formalisatie veel minder
nadrukkelijk naar voren gebracht? Heeft dat te maken met de waarde die zij in het
algemeen aan de functie van een plan van aanpak toekennen? Of is dit toe te
schrijven aan een verschil in belang?

5.1.11 BeYnvloedende factoren
Op het uitvoeren van interimopdrachten lijkt een aantal factoren55 van invloed. Of,
in welke mate en op welke wijze de genoemde punten ook daadwerkelijk van
invloed zijn op het uitvoeren van interimopdrachten moet echter nog blijken. Nutt
(1998) relativeert op basis van zijn studie naar 351 implementatieaanpakken, dat
dergelijke factoren veel minder belangrijk zijn dan algemeen in de literatuur wordt
aangenomen. Niettemin gaat het in deze studie om de volgende punten:
•         Interimmanagers

Het uitvoeren van interimopdrachten lijkt voor het grootste deel
afhankelijk van de persoon van de interimmanager. Naast het functieniveau
waarop interimmanagers opereren, is de opstelling tUdens

opdrachtverwerving, de manier van analyseren, de visie over de functie
van een plan van aanpak, het raadplegen van (bureau) experts en
bureaudirecteuren persoonsgebonden. Dit geldt ook voor de wijze waarop
zij introductiegesprekken aanpakken, de frequentie en wijze van het
rapporteren van voortgang en de omgang met sleutelpersonen. Daarnaast
zijn de 'sensegiving' strategie, veranderstrategie, manier van interacteren
en wijze van evalueren persoonlijk. Wat ook geldt voor de mate waarin
interimmanagers zeggen last te hebben van weerstand tegen verandering en
contextuele invloeden.

•           Interimbureaus
Uit informele gesprekken met directeuren van diverse bureaus, heb ik de
volgende punten opgemaakt die bureauafhankelijk kunnen zijn: de manier
waarop opdrachten worden geformuleerd, de manier waarop een match tot
stand komt, de typen opdrachten waar het bureau zich op focust, het
functieniveau waarop deze opdrachten plaatsvinden, hoe met formalisatie
wordt omgegaan, de manier waarop opdrachten eindigen en de wijze van
evalueren.

SS In positivistisch onderzoek zouden dit contingentiefactoren worden genoemd.
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• Opdrachtgevers
De snelheid van het selectieproces, het vooraankondigen en introduceren
van interimmanagers, de mogelijkheid tot het analyseren van de situaties
en de frequentie en rapportagewijzen schijnen afhankelijk te zijn van de
opdrachtgever. Andere punten daarbij zijn het beklijven van
veranderingen, de mogelijkheden die opdrachtgevers aan interimmanagers
bieden bij de werving en selectie van opvolgers, de manier van overdracht
en houding ten aanzien van de rol van evaluaties.

•        Opvolgers
Interimmanagers zien het beklijven van veranderingen medeafhankelijk
van hun opvolgers.

• Omvang organisaties
De grootte van organisaties is van invloed op de manier waarop
interimmanagers zeggen hun introductiegesprekken te voeren.

•        Organisatiecultuur
Interimmanagers zeggen, dat de cultuur binnen organisaties van invloed is
op hun 'sensegiving' strategie en interactiewijzen.

•          Functieniveau
Het functieniveau is bepalend voor het type opdrachten waarvoor
interimmanagers in aanmerking komen, de manier van interacteren en de
mate waarin interimmanagers zeggen contextuele invloeden te ervaren. Dat
deze laatste twee naar voren zijn gekomen vind ik opvallend, want is dat
niet de 'gebruikelijke problematiek' waar middenmanagers 'altijd'
tegenaan lopen? Op een lager functieniveau fungeren managers immers als
intermediair tussen het topmanagement, dat de strategische richting uitzet,
en   de operationele medewerkers (cf. Balogun & Johnson,   2004,   2005;
Rouleau, 2005). Aan de andere kant heeft Nutt (1998) juist geconcludeerd,
dat contextuele factoren niet van invloed zijn op het succes van de
implementatieaanpak. Wat zouden dan redenen kunnen zijn, dat
interimmanagers dit naar voren hebben gebracht?

•                     Tij d
De factor tijd speelt mee bij de selectie van kandidaten, de mogelijkheden

voor 'sensemaking' en 'sensegiving' en het creeren van draagvlak. Dit
geldt ook voor het inbedden van veranderingen en de manieren van
interactie die interimmanagers daarbij hanteren.

Op basis van het bovenstaande mag duidelijk zijn, dat een eenvoudige weergave
van het uitvoeren van interimopdrachten niet te geven is. Er zijn diverse factoren

die ieder op hun eigen wijze invloed op interimmanagers uit kunnen oefenen. Naar

mijn mening bieden de factoren dan ook een interessant uitgangspunt voor
toekomstig onderzoek.
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5.1.12  Rol van de omgeving
Wat opvalt in de literatuur over strategische organisatieveranderingen
(bijvoorbeeld Nadler et al., 1995), is dat de oorzaken voor veranderingen in de
externe omgeving van organisaties worden gezocht (zie ook 'episodic change'
Weick & Quinn, 1999). Interimmanagers schrijven de oorzaken van veranderingen
echter toe aan interne factoren. Hoewel ook zij onderkennen, dat veranderingen in
de externe omgeving plaats vinden, zien zij het als de verantwoordelijkheid van het
(top)management om op dergelijke veranderingen te anticiperen. Hiermee brengen
interimmanagers het artikel van Mintzberg & Waters (1985) in herinnering. Van de
acht strategieen die daarin worden behandeld, schrijven de auteurs er maar 66n toe
aan ontwikkelingen in de externe omgeving. Heeft Morgan (1997, p.69) in dit licht
het bij het juiste eind, wanneer hij zegt: "it is misleading to suggest that
organizations    need    to    "adapt"    to    their    environment,    as    do    the    contingency
theorists,  or  that  environments  -select- the organizations that are to survive, as do
the population ecologists. Both views tend to make organizations and their
members dependent upon forces operating in an external world rather than
recognizing that they are active agents operating with others in the construction of
that world. The natural selection view of organizational evolution in particular
gives the individual organization little influence iii the struggle for survival. This
view undermines  the power  of organizations  and  their members  to  help  make their
own   futures". Hoe komt het dat invloeden vanuit de externe omgeving een
marginale rol spelen? Welke discussies kunnen conflicterende paradigma's op dit
gebied met zich meebrengen? Zijn die op een manier te overbruggen zodat ze ook
nog dienstbaar zijn aan het vraagstuk van het uitvoeren van interimopdrachten, of
meer algemeen aan het uitvoeren van organisatieveranderingen?

5.1.13   Leren van interimmanagers
Ik onderken dat ieder persoon uniek is en dat qua inhoud een grote diversiteit aan
interimopdrachten bestaat. Ik onderken niet dat de aanpak van de problematiek
binnen interimopdrachten uniek is. Daarvoor zijn te veel overeenkomsten in de
data te vinden. Ik heb dan ook de volle overtuiging, dat interimmanagers nog heel
veel van elkaar kunnen leren. Een voorbeeld gaat over een opmerking als: "er is
niet eerst een opdracht geweest voor Boer & Croon om de wereld te analyseren en

daarna een interimmanager (Michael-10)". In §4.1.2 is echter naar voren
gekomen, dat er ook situaties zijn waarbij interimmanagers juist worden aangesteld
om de aanbevelingen uit een eerder gemaakt onderzoeksrapport uit te voeren. Het

fenomeen dat mensen de opvatting kunnen hebben dat enkel eigen ervaringen
uniek zijn terwijl dit niet zo hoeft te zijn, wordt door Martin et al. (1983) ook wel
de 'uniqueness paradox' genoemd. Maar kunnen interimmanagers wel van elkaar
leren? Echt van elkaar kunnen leren vereist een open en kritische houding (Schon,
1983); een waarderende houding in plaats van een houding van gelijk hebben en
gelijk krijgen. En juist de expertgerichte houding van interimmanagers doet
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vermoeden dat sprake is van de laatste houding. Deze vraag wordt alleen maar
groter als Boon (2005) het inderdaad juist heeft, dat interimmanagers niet van
elkaar leren maar alleen door middel van ervaring uit eigen opdrachten. Hiermee
opent zich een heel nieuw scala aan vragen zoals of interimmanagers kunnen leren,
op welke manier zij (kunnen) leren, of zij willen leren?

5.1.14 Taalgebruik
Een ander punt betreft het gegeven, dat interimmanagers tijdens de interviews
hoofdzakelijk in de eerste persoon enkelvoud spraken. Hiermee schepten zij het
beeld, dat zij alle veranderingen persoonlijk tot stand brengen. Een kanttekening
die Witvliet (2005) ook heeft geplaatst. Maar uit de dossiers bleek, dat
interimmanagers vaak projectgroepen, stuurgroepen etc. instellen, waarbij zij een
coordinerende rol vervullen en ook op andere vlakken veelvuldig met anderen
samenwerken. Is het een vorm van 'impression management', dat interimmanagers
zicllzelf ten behoeve van hun reputaties bewust afspiegelen als daadkrachtige
probleemoplossers aan wie het vervullen van interimopdrachten is toe te schrijven?
Misschien kunnen Tedeschi & Ries (1981) en Roberts (2005) dan een
inspiratiebron vormen. Is het een onderdeel van de identiteit van interimmanagers,
waarbij zij zichzelf als daadkrachtige persoonlijkheden zien? Gaat het om sociale
positionering in discours en plaatsen zij de representatie van hun zelfbeeld boven
'de sociale realiteit'? Is het een logisch gevolg van de onderzoeksopzet, waarbij
gekozen is om respondenten vanuit hun eigen ervaringen te laten spreken?

5.1.15 Tijdelijke arbeid
In de literatuur over flexibele organisaties (bijvoorbeeld Atkinson, 1984, Handy,
1991) wordt een onderscheid gemaakt naar de kern en de periferie van het
personeelsbestand. Daarin wordt gepleit voor het inzetten van tijdelijke
werknemers buiten de 'core value-creation areas'. Dit is conform de
uitgangspunten van de 'resource-based view of the firm'. Deze 'theorie' streeft
naar het voorkomen van het lekken van bedrijfsspecifieke kennis (Matusik & Hill,
1998). De tijdelijke aanstelling van de onderzochte interimmanagers is echter juist
gericht op functies in de 'core value-creation areas'. Dat maakt dat
interimmanagers, tegen de opvattingen van de literatuur over flexibele organisaties
in, worden aangesteld om tot functionele flexibiliteit in plaats van de aanbevolen
numerieke flexibiliteit te komen. Een mogelijke verklaring hiervoor is misschien te
vinden bij Kunda et al (2002, p.235): "this literamre takes the firm 's perspective,  it
focuses more or less exclusively on the demand for contractors and ignores both
the  contractors'  experience  and  the  significance  of contracting  as  an  employment
relationship. Scholars who have studied contingent labor from the worker's
perspective have usually focused their attention on relatively low-skilled
occupations  long  associated  with  temporary labor". Vervolgonderzoek kan in dit
opzicht bijdragen aan twee domeinen: het behoud van kennis na het vertrek van
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interimmanagers en flexibele arbeid op het niveau van (top-)managers.

5.1.16 Weerstand
Weerstand en het overwinnen daarvan, is een centraal onderwerp bij het uitvoeren
van interimopdrachten en in de literatuur over organisatieverandering (Armenakis
& Bedeian, 1999). In de literatuur wordt het als belangrijk gezien, dat mensen bij
het veranderproces betrokken worden om weerstand te overkomen. Slechts weinig
empirisch onderzoek heeft dit ook kunnen bevestigen (zie Lines, 2004). Met
betrekking tot interimmanagers zegt Boon (2005), dat zij de omgang met weerstand
als moeilijk ervaren. Dit is in lijn met Piderit (2000), die op basis van haar
literatuurstudie zegt dat de focus bij weerstand gericht is op de handhavende
krachten van de status quo. Dit is echter maar een gedeeltelijke ondersteuning van
mijn onderzoeksresultaten. Daarin berichten interimmanagers ook over het
'reinigende effect    van de organisatie',    wat   meer in overeenstemming    is    met
Isabella (1990, p.34): "resistances to change might alternatively be viewed, not as
obstacles to overcome, but as inherent elements of the cognitive transition
occurring during change". Dit maakt het legitiem om af te vragen of weerstand
eigenlijk wel overwonnen moet worden en waarom dat zo zou moeten zijn.

5.1.17  Beklijven van veranderingen
Interimmanagers beleven dit onderwerp anders dan uit de analyse van de
onderzoeksresultaten naar voren is gekomen. Interimmanagers zeggen over dit
onderwerp: "niet een verandering die afgedwongen is, die niemand wilt. Als je
veranderingen forceert,  die niemand ziet zitten,  op basis van je autoriteit,  dan is
natuurlijk heel snel gebeurd op het moment dat je weer weg benf' (Frank-6). Mijn
studie doet namelijk wel vermoeden, dat veelvuldig sprake is van het afdwingen
van veranderingen op basis van autoriteit. Hoe verhouden deze zaken zich
eigenlijk? Wat kan het perspectief van andere actoren hieraan bijdragen? Stel dat
deze discrepantie daadwerkelijk daar is, is dit dan erg te noemen? Of is het juist
kenmerkend voor de probleemoplossende aard van interimmanagers? Is de kern
van interimopdrachten niet, of in mindere mate, het inbedden van veranderingen,
maar (cf. Wichard, 1994) 'enkel' het in gang zetten van veranderingen? Welk
effect heeft het afdwingen van veranderingen eigenlijk op het inbedden en
beklijven ervan? Hoe verhouden het uitvoeren van interimopdrachten en het tot
stand brengen van gedragsveranderingen zich dan? Volgens Schein (1988) is het
overbrengen van diagnostische en probleemoplossende vaardigheden belangrijk
om  de clientorganisatie zichzelf te leren verbeteren.  In deze studie  is een dergelijke
overdracht alleen niet naar voren gekomen. Dit versterkt het vermoeden van het
spanningsveld. Maar wat ligt eigenlijk in de mogelijkheden van interimmanagers
om aan taken te verrichten? Is dat puur problemen oplossen, of ook een vorm van
kennisoverdracht waarvan anderen kunnen leren? Is het uberhaupt wel reeel om af
te vragen of kennisoverdracht mogelijk is gezien de situaties waarvoor
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interimmanagers vaak worden ingeschakeld? Beschikken interimmanagers
eigenlijk wet over dergelijke capaciteiten? Een criticus zou kunnen zeggen, dat
interimmanagers er ook geen financieel belang bij hebben dat organisaties zelf hun
problemen kunnen aanpakken. Dat maakt organisaties immers afhankelijk van hun
inzet. Aan de andere kant schijnen reputaties een zodanige grote rol in het geheel te
spelen, dat afgevraagd kan worden of het streven naar financieel belang wel een
logische gedachtengang is.

5.1.18 Beeindiging
Op basis van de data blijft het mij onduidelijk wanneer opdrachten eindigen. Is dit
als de problemen opgelost zijn? Op basis van wiens probleemdefinitie is dat dan?
En op basis van welke maatstaven? Een soortgelijke opmerking geldt ook voor
evaluaties. Wat is het doel van het evalueren? Op basis van welke criteria? Wat
wordt daarmee gedaan? Een andere vraag, die bij het beeindigen van opdrachten
naar voren komt, heeft betrekking op het team van gelijkgestemden, dat
interimmanagers om zich heen verzamelen. Hoe verhoudt dit team zich dan ten
opzichte van opvolgers van interimmanagers? Ontstaat dan een bepaalde
dynamiek? Zo ja, van welke aard is die dan? Wat heeft dat voor effect op het
beklijven van de eerder ingezette veranderingen? In welke mate levert de
verhouding tussen een team gericht op het afwenden van een crisissituatie, een
spanningsveld op als het profiel van de opvolger gericht is op het in rustiger
vaarwater brengen van de organisatie?

5.1.19  Inzetbaarheid van interimmanagers
De onderzochte interimmanagers en bureaudirecteuren maken een onderscheid
tussen 'brekers' en 'bouwers' om verschillende typen interimmanagers aan te
duiden. 'Brekers' zijn dan interimmanagers, die radicale veranderopdrachten
verrichten waarbij direct ingegrepen moet worden in de (financiele) crisissituatie.

'Bouwers' zijn dan interimmanagers, die meer gericht zijn op het daadwerkelijk
implementeren van veranderingen en, naar eigen woorden, organisaties in rustiger
vaarwater brengen. Uit de interviews is echter gebleken dat veel interimmanagers
zelf worstelen met dit onderscheid, omdat zij zichzelf moeilijk binnen een bepaald
type kunnen plaatsen. Wel hebben zij de overtuiging, dat een bepaald type

interimmanager bij bepaalde organisatievraagstukken hoort. Populair gezegd:
'brekers' moeten niet in dezelfde organisatie aanblijven om vervolgens ook weer te
gaan 'bouwen' en hun eigen aanbevelingen te gaan implementeren. Er kleeft dan
immers spreekwoordelijk 'bloed   aan hun handen'. Interimmanagers refereren
hiermee impliciet aan het vraagstuk rondom 'matchen'. Maar wat is het belang van
een 'goede match' eigenlijk? Wat is een 'goede match'? Wat zijn gevolgen van een
'slechte match'? Waar wordt een 'match' eigenlijk op beoordeeld? Hoe vindt
'matchen' in de praktijk tcht plaats? Welke invloed heeft 'matchen' op de
uiteindelijke opdrachtuitvoering van de interimmanager? Als 'matchen' van
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persoon aan de levensfase van de organisatie (cf. Greiner, 1972; Banning & Klep,
1987) het uitgangspunt is, is het inschakelen van interimmanagers dan gericht op
het in een nieuwe levensfase van de organisatie brengen? Kunnen interimmanagers
dan gezien worden als voorbijgangers in een proces van ontwikkeling? Dit doet
dan  denken  aan de metafoor van organisaties  als   'flux and transformation':  "the
whole idea that change  is an emergent phenomenon offers a powerful  mind-set for
managing change. It encourages us to gain a reflective understanding of the logic
driving the flux around us and to nudge and shape that  logic whenever we can.  Yet
it  also  requires  us  to  recognize  that  we  can  never  be  "in  control':  The  message  is
that,  even though our actions shape and are shaped by change, we are just part of
an evolving pattern" (Morgan, 1997, p.299-300). Of zoals een respondent het
noemde: "een rimpeling in de vijver" [sic]. In dit opzicht verwoordt Witvliet (2005,
p. 133-134) het dan ook treffend: "de diversiteit aan opdrachten vereist ook een
diversiteit aan interim managers. In crisissituaties, in opdrachten waarbij eindelijk
eens een eindresultaat gehaald moet worden, waar sprake is van een groot project
binnen een complexe onigeving of van een ingewikkeld hisieproces met veel
'belangrijke'  bestuurders,  is  er een  behoefte aan  karakters  die  daarmee om  kunnen
gaan. Soms is het zeer wenselijk een echte extravert te hebben die voor geen storm
aan de kant gaat en die zijn doel heilig verklaard heeft, voor het realiseren van een
doorbraak. Soms is de tijd voor onderhandelen gewoon voorbij, hoe zeer

onderhandelen ook recht doet aan de mens binnen organisaties. Soms moet het
over  zijn   en   moet   iemand   gewoon   zeggen:   zo   gaat   hef'.  1:let   gebruik  van  de
metafoor relativeert naar mijn mening dan vele negatieve waardeoordelen over
interimmanagers en plaatst het inzetten van 'interimmanagers als
probleemoplossers' meer in perspectief.

5.1.20  Relatie met opdrachtgevers
Ondanks het daadkrachtige en onafhankelijke beeld dat interimmanagers zeggen
neer te zetten, is de rol van opdrachtgevers naar mijn mening minder vrijblijvend
dan interimmanagers doen voorkomen. Vooral in situaties waarin interimmanagers
zeggen 'last' te ervaren van contextuele invloeden, bestaat het risico dat zij zich
met andere zaken gaan bezighouden dan waarvoor ze zijn aangesteld. Een ander
risico is, dat interimmanagers dusdanig veel vrijheden claimen, dat opdrachtgevers
geen zicht meer op de opdrachtuitvoering hebben. Dit heeft dan het gevaar in zich
een 'agency problem' (cf. Shapiro, 2005; Sharma, 1997) te worden. Hierbij zou een
spreekwoordelijke strijd tussen de 'macht over het geld' en de 'macht over de
informatie van de situatie' kunnen ontstaan. Op basis van deze 'agency theory'
moeten interimmanagers zich aan de belangen van opdrachtgevers aanpassen.
Doen zij dat niet, dan is sprake van zogeheten opportunistisch gedrag.
Overeenkomstig Sharma (1997) vormen 'agents' zoals interimmanagers een extra
complicerende factor, omdat zij vanwege hun expertkennis worden ingeschakeld
en zodoende over extra macht beschikken; de macht van kennis. Dit maakt het in

139



lijn met Shapiro (2005) inderdaad paradoxaal, dat opdrachtgevers 'agents' omwille
van hun expertise uitzoeken aangezien zij  deze  zelf ontberen, maar ondertussen wel
invloed op het uitvoeren van het werk van de 'agents' willen uitoefenen. Welke rol
kunnen opdrachtgevers eigenlijk spelen in het 'monitoren' van de
opdrachtuitvoering van interimmanagers? Wat kan verder gedaan worden om
informatie-asymmetrie te voorkomen? Is informatie-asymmetrie tussen
interimmanager en opdrachtgever uberhaupt te voorkomen? Welke inzichten kan
'agency theory' opleveren gegeven het feit, dat (cf. Sharma, 1997) weinig
conceptueel en empirisch onderzoek is verricht naar inlenende organisaties en
externe bureaus? Welke andere theorieen uit de 'machtsschool' van Mintzberg et
al. (1998) kunnen inzichten leveren om de relatie tussen opdrachtgever en
interimmanager nader te bestuderen? Is het aanwenden van macht in dit opzicht
enkel gericht op de onderhandelingsprocessen in de aanloop naar de presentatie
van het plan van aanpak?

5.1.21  Spanningsveld met interimbureau
Hoewel ik er geen onderzoek naar gedaan heb, is in de data een duidelijk
spanningsveld tussen de rol van het interimbureau en interimmanagers naar voren
gekomen. Bureaudirecteuren verwachten dat interimmanagers frequent
verantwoording aan hen afleggen. Interimmanagers hebben de rol van het bureau,
zowel in de interviews als in de dossiers, nauwelijks naar voren gebracht. Hierdoor
is een verschil tussen verwachtingspatroon van het interimbureau en de praktijk
van interimmanagers waar te nemen. Daarnaast is het onduidelijk wat het element
counseling en/of schaduwmanagement nu eigenlijk inhoudt. Bureaudirecteuren
spreken voornamelijk over het 'binnenhalen van klussen' en beschouwen zichzelf
tijdens het uitvoeren van interimopdrachten als procesbegeleider: "hebje dat goed
gezien?   Is   dat   zeker   zo?;   dat   zijn   de   vragen   die  je   stelt   als   het   gaat   om   de

analysefase en de diagnose die in het plan van aanpak staat, want daar heb je als
procesbegeleider een rol bif' (Pieter-3). Daarbij verwachten bureaudirecteuren, dat
interimmanagers contact met hen opnemen als zij iets te melden hebben wat de
'scope' van de opdracht aangaat. Het monitoren van de opdrachtuitvoering lijkt mij
daar deel van uit te maken. Deze actieve benaderingswijze is echter niet naar voren
gekomen in de data. Naar mijn mening, kan dit een spanningsveld met zich mee
brengen als interimbureaus daadwerkelijk streven naar formalisatie en commitment
van gemaakte afspraken. Hoe kunnen zij daar dan zicht op hebben? Is het
iii,erhaupt wel mogelijk om interimmanagers daarin te beYnvloeden?
Interimmanagers zeggen immers zich door niemand te laten sturen. Noemen zij
bureaudirecteuren volgens Witvliet (2005) daarom lastpakken? Of is in de praktijk
vooral sprake van wat Maas (2004, p.48) noemt: "de interim manager doet de
opdracht, terwijl het bureau de ondersteunende activiteiten biedf'R
Ondersteunende activiteiten die bureaus bieden zijn, naast het onduidelijke
schaduwmanagement, bijvoorbeeld het verzorgen van thema- en
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intervisiebijeenkomsten. Uit het onderzoek van Boon (2005) blijkt echter, dat
interimmanagers zeggen hier niet van te kunnen leren. Wat zijn de argumenten en
de rol van een bureau dan nog? Zou het naast een accountmanagementfunctie enkel
zijn wat Boon (2005) aanwijst als 'het onderscheidende vermogen ten opzichte van
een beunhaas'?

5.1.22   Wat zijn interimmanagers?
Aan het einde van deze studie vind ik de vraag 'wat een interimmanager nu
eigenlijk is' fascinerend om te stellen. Om dat te kunnen bepalen, ben ik op zoek
gegaan naar unieke eigenschappen. In §2.5.1 zijn al enkele onderscheidende
persoonskenmerken in vergelijking met 'gewone managers' naar voren gekomen.
Daarnaast is geen sprake van een arbeidscontract, maar een aanstelling op basis
van een managementovereenkomst. Wanneer interimmanagers via een
interimbureau werken, is ook nog sprake van een extra te onderhouden relatie.

Vervolgens is uit de data gebleken, dat de door mij in §2.3 gegeven definities in
ieder geval onvolledig zijn. Naast het vervullen van bestaande functies, worden
interimmanagers ook aangesteld als 'toegevoegd directielid' om bestaande
capaciteiten te versterken. Daarnaast gaat het niet alleen om aanstellingen op
bestaande functies. Het komt ook voor dat nieuwe functies gecreeerd worden.
Tevens is aan de orde gekomen, dat interimmanagers ook adviesopdrachten
verrichten. Uit het onderzoek van Bakker & Pikker (2006) naar
organisatieadviseurs is gebleken, dat organisatieadviseurs op hun beurt ook
interimopdrachten verrichten. Een ontwikkeling die Maas (2004) ook al heeft
aangestipt. In de praktijk bestaan blijkbaar overeenkomstige rolvervullingen tussen
interimmanagers en organisatieadviseurs. Dit maakt het legitiem af te vragen wat
het onderscheidende karakter van beide zou moeten of kunnen zijn. Waar Bakker
& Pikker (2006, p.42) spreken over: "de toegenomen onduidelijkheid over de
identiteit van de professie van organisatieadviseur roept de vraag op naar het
afbakenen     van     de     grenzen    van     de     beroepsgroep",    kan    immers    evengoed
'interimmanager' worden gelezen. Goede definities hebben juist in zich, dat zij
helder en uitsluitend zijn. Gezien het geschetste domeinconflict tussen
interimmanagers en organisatieadviseurs (cf. Boon, 2005), is dit niet mogelijk.

Zijn interimmanagers dan ook te vergelijken met 'gewone managers'? Eerder
genoemde verschillen zijn, dat interimmanagers in vergelijking met Kelly (1980)
en Miller (1993) taken niet delegeren om draagvlak op te bouwen en na hun entree
ook niet langzaam en voorzichtig handelen. Een ander verschil in vergelijking met
Kelly (1980) is, dat interimmanagers geen 'wittebroodsperiode' van maximaal zes
maanden kennen voordat zij verantwoordelijk worden gehouden voor hun
resultaten. De overeenkomsten met 'gewone managers' zijn veel talrijker. Zo
hebben interimmanagers ook een sterke actiegerichtheid en een hoofdzakelijke
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aandacht voor het oplossen van problemen op korte termijn. En zijn
interimmanagers ook niet typeren als strategen die lange termijnvisies uitzetten (cf
Mintzberg, 1973; Koot & Sabelis, 2000). Handelen interimmanagers ook intuYtief
(McCall et al., 1988; Khatri & Ng, 2000), plaatsen medestanders op sleutelposities,
creeren een team van gelijkgestemden (cf. Kelly, 1980) en voeren wijzigingen in
het management door (cf Johnson, 1990; Tushman & Rosenkopf, 1996). Daarnaast
hebben interimmanagers dezelfde vereisten ten aanzien van hun

verantwoordelijkheden en te onderhouden relaties, als de algemeen directeuren van
Kotter (1986). En kunnen 'gewone managers', net als interimmanagers, bij hun
aanstelling een bepaalde opdracht mee krijgen (cf. McCall et al., 1988).

Een sluitend antwoord op de vraag wat een interimmanager nu eigenlijk is, heb ik
dus niet. Er bestaan zowel overeenkomsten als verschillen tussen 'gewone
managers en interimmanagers, maar een expliciet (handelings-)profiel van
interimmanagers is mij niet duidelijk. Bestaat zo'n profiel eigenlijk wel?

5.2 Reflectie

In deze laatste paragraaf ga ik op zoek naar persoonlijke leerpunten en deel ik
opgedane ervaringen tijdens deze studie. Op deze wijze probeer ik een bijdrage te
leveren aan het beter doorgronden van het fenomeen interimmanagement. Een
fenomeen waarvan ik getracht heb de 'black box' te openen.

De gehanteerde methodologie in deze studie is zeer uitdagend gebleken. Dat
betekenisverlening pas achteraf plaatsvindt, heb ik zelf ook mogen ervaren. De
ware betekenis van het volgende citaat, is dan ook pas aan het einde van deze
studie tot mij doorgedrongen: "qualitative data are multivocal. They can point out
on  a  number  of possible  theoretical  explanations  and  thus  have  implications for a
number  of theoretical  conversations...The  strength  of this  multivocality  is  that  data
convey the richness and complexity of real-life interactions" (Golden-Biddle &
Locke, 1997: p. 103-104). Dat neemt niet weg, dat dit exploratief en inductief
opgezette onderzoek veel hoofdbrekens met zich mee heeft gebracht. Al is het
alleen maar, omdat een dergelijke onderzoeksopzet niet gebruikelijk is. En bij
velen maakt onbekend (helaas) nog steeds onbemind. Dat heeft dan ook tot de
nodige discussies met zowel praktijkbeoefenaren als met wetenschappers geleid.
Praktijkbeoefenaren uitten een voorkeur voor antwoorden op hun instrumentele
vragen en waren daarbij continu op zoek naar de externe validiteit van mijn
onderzoek en stelden daarbij ook mijn onderzoeksopzet ter discussie.

Wetenschappers met een meer positivistische achtergrond verweten mij vaak een
gebrek aan focus, gebrek aan variabelen, gebrek aan het zoeken naar causaliteit etc.
Anderzijds zijn er ook velen geweest die mij gesteund hebben in het zoeken naar
weer andere theoretische invalshoeken. Verklaringen uit domeinen die ik nog niet
kende, of die mijn interesse minder hadden. Toch ben ik erg onder de indruk
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geraakt van de diepgang die de 'grounded theory' methodologie met zich mee heeft
gebracht. Vooral het 'regel voor regel' analyseren van de data, is mij bij de
onderzochte respondenten zeer waardevol gebleken. Door die manier van

analyseren is pas gebleken hoe 'rijk' mensen kunnen spreken. Ik doel daarmee op
de hoeveelheid aan informatie, die zij met weinig woorden kunnen brengen.
Analytisch gezien is dit uitdagend, omdat naast de complexiteit van het proberen te
doorgronden van de data de verleiding bestaat eigen interpretaties aan de data te
geven. Het hanteren van de interpretatiestrategieen van Wood & Kroger (2000)
heeft mij hiervoor behoed.

Ten aanzien van het verzamelen van de data, ben ik de respondenten erg dankbaar
voor de tijd die ze mij hebben gegeven. Door hun medewerking zijn juist die
methodologische problemen voorkomen, die Greiner & Bhambri (1989) en
Pettigrew (1992) hebben beschreven. De mensen die ik gesproken heb waren bijna
allemaal zeer enthousiast om hun ervaringen met mij te kunnen delen. Ik kreeg
daarbij zelfs veelvuldig het idee, dat mensen blij waren hun persoonlijke
opvattingen te kunnen ventileren. Onderwerpen gingen dan bijvoorbeeld over
ongenoegen ten aanzien van het 'last in first out' (LIFO) principe bij ontslag, of de
kwaliteit van andere interimmanagers en interimbureaus. Met respect voor ieders
mening, heb ik omwille van de kwaliteit van het onderzoek bewust gevraagd naar
beleefde ervaringen in plaats van naar persoonlijke meningen. Als voordeel heb ik
daarbij ervaren een jonge onderzoeker te zijn. Hierdoor kreeg ik het idee, dat een
'naYeve' opstelling geaccepteerd werd, zodat de respondenten mij konden beleren
met antwoorden als: "laat mij het je even uitleggen hoe het in elkaar zit".
Daarentegen is het regelmatig voorgekomen, dat de respondenten mijn vragen te
open of te algemeen vonden. Ze hadden daarbij de neiging om 'de objectieve
waarheid' te moeten vertellen. Dit is conform literatuur over expertinterviews.
Enige verduidelijking dat ik bewust op zoek was naar beleefde ervaringen, trok het
gesprek dan weer vlot. Al met al varieerden de gesprekken voor mijn gevoel van:
"leuk; ik ga je mijn verhaal vertellen" tot en met "even kijken wat voor vlees we in
de kuip hebben", waarbij de respondenten het gesprek volledig wilden controleren.
Ik heb het daarbij als voordeel ervaren het onderzoek met medewerking van een
interimbureau te kunnen doen. Aanwezigheid tijdens trainingsweekeinden en
medewerking vanuit het bureau aan het onderzoek, gaven mij het idee ingebed te
zijn in het bureau ten gunste van het vertrouwen om met mij te willen spreken.
Sommige respondenten spraken daarbij over de algemene deler van al hun
ervaringen, andere meer specifiek over een bepaalde opdracht, meestal hun laatst
verrichte opdracht. Dit was zeker het geval bij interimmanagers waarmee
gesproken is terwijl zij 'op een opdracht zaten'. Sommigen gaven vrij korte
antwoorden en moesten gestimuleerd worden om meer te spreken. Anderen raakten
in een narratieve modus, waarbij het juist aan mij was om de onderzoekscontext te
bewaken.
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Wat betreft de aard van de data kan ik opmerken, dat het brongebruik en de
mogelijke betekenis die dit kan geven, continu in gedachten moest worden
gehouden. Zo bevatten de onderzochte dossiers per definitie schriftelijke stukken.
Mondelinge communicatie is hieruit niet af te leiden. Dit betekent dat mondelinge
communicatie ook plaatsvindt als het niet vermeld staat. Datatriangulatie is dan
ook zeer waardevol gebleken om een beter begrip van het onderliggende vraagstuk
te krijgen.

Ten aanzien van het gebruik van de data, wit ik een kanttekening plaatsen bij de
selectie van tekstfragmenten tot citaten. Bij het gebruik van interviews kan worden
gedacht, dat alleen die data fragmenten gebruikt worden die de eigen gedachten
onderschrijven. Daar is in deze studie geen sprake van gezien de vele
kwaliteitschecks die zijn ingebouwd. Juist die stukken tekst zijn geselecteerd, die
dn mijn analyse ondersteunen dn daar een sprekende ondersteuning voor leveren.

Tijdens diverse 'members checks heb ik discussies gevoerd over mijn,56

bevindingen tot dan toe. Naast zeer herkenbare elementen, werd dit niet altijd als
plezierig ervaren. Naar mijn idee speelde het willen beYnvloeden van de
beeldvorming met een nadruk op reputatiebehoud hier een rol. Tijdens de
discussies werden opmerkingen gemaakt als: "misschien moet je het z6 zien", "je
bent negatief over ons beroep", of genuanceerder: "dat vind ik wel erg negatief
gesteld, misschien kan je het anders formuleren". Ook werden de
onderzoeksresultaten als bureauspecifiek bestempeld: "zo doen wij dat niet" en
"wil ik als interimmanager wel bij zo'n bureau werken dan". Hoewel het
argumenten tegen externe validiteit van dit onderzoek lijken, is hier naar mijn
mening geen sprake van. Met uitzondering van interimmanagers die 'business

development' opdrachten verrichten werd namelijk duidelijk, dat nogal wat
interimmanagers tijdens de discussies 6f hun mond hielden 6f het geschetste beeld

alsnog bevestigden bij het praten over hun persoonlijke aanpak. Is hier wellicht
sprake van een discrepantie tussen imago en identiteit van interimmanagers?
Daarnaast vroegen de aanwezigen zich af, of interimbureaus wel zo verschillend
zijn en of deze uberhaupt wel van invloed kunnen zijn op hun persoonlijk
vormgegeven opdrachtuitvoering. Volgens interimmanagers verschillen
interimbureaus alleen in de manier van opdrachtverwerving en het
matchingsproces. Dit brengt mij op het punt van generaliseerbaarheid. In hoofdstuk
3 is aan de orde gekomen, dat dit kwalitatieve onderzoek haar eigen criteria kent.
Deze studie heeft dan ook niet de pretenties de resultaten op een objectieve manier
te kunnen generaliseren naar een bepaalde populatie. Een populatie waarvan het

56 Zowel voortgangspresentaties als verzorgde seminars met interimmanagers van andere
bureaus op basis van voorlopige onderzoeksresultaten.
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nog maar de vraag is, of deze te bepalen is en wat de criteria hienan dan zouden
zijn (zie ook hoofdstuk 2). Dit onderzoek richt zich op analytische
generaliseerbaarheid om te begrijpen hoe interimmanagers betekenis verlenen aan
hun acties (cf. Gioia & Chittipeddi, 1991). Gezien de gevolgde methodologische
procedures zie ik geen reden waarom de resultaten niet naar een andere context
generaliseerbaar zouden zijn. Daarbij moet dan natuurlijk wet de afbakening van
het onderzoeksdomein in acht worden genomen. Wel kan ik me voorstellen, dat
andere onderzoekers dezelfde data wellicht anders zouden categoriseren; niet
interpreteren. Hierin is immers de persoonlijke hand van de onderzoeker te zien:
66researchers  are   also  authors   of  change  narratives...Another  researcher   may
produce  a  different narrative...The process  of data  analysis...is  not  independent  of
the researcher" (Dawson & Buchanan, 2005: 862-863). Dat doet echter geen
afl)reuk aan de onderzoeksresultaten.

Tot slot zijn in alle discussies met wetenschappers en praktijkbeoefenaars twee
dominante vragen naar voren gekomen. Ten eerste wat interimmanagement
effectief maakt. Ook wel de kritische succesfactoren van interimopdrachten
genoemd. En ten tweede wat interimmanagement nu eigenlijk is. Wat betreft de
eerste vraag is het vanwege de specifieke aard van de problematiek van iedere
interimopdracht onmogelijk hier antwoord op te geven. Hiermee is ook gelijk htt
spanningsveld weergegeven tussen het doen van onderzoek naar managers en de
praktijk van die managers. Het eerste houdt zich bezig met het begrijpen van
management, met het verbeteren van onze kennis van het begrip en haar inhoud.
Het tweede is gericht op het verbeteren van haar effectiviteit. Maar wat is
effectiviteit bij het uitvoeren van interimopdrachten eigenlijk? Volgens wie is dat
dan wel of niet effectief? Op basis waarvan kan je die effectiviteit bepalen? Zijn
effectiviteit en succes hetzelfde? Is succes alleen een sociale constructie zoals
Campbell (2002) wil doen geloven, of moet die vraag eerder in een bepaalde
context, zoals type sector, worden bezien? De vraag wat interimmanagement nu
eigenlijk is, is een onderzoeksvraag op zich. Een vraag die in dit hoofdstuk in
§5.1.22 al eerder aan bod is gekomen en misschien wel onmogelijk te
beantwoorden is.
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 amenvatting
Over interimmanagement is bijzonder weinig geschreven. Het merendeel van de
literatuur over interimmanagement is van praktische aard, gestoeld op
praktijkbevindingen van interimmanagers of gebaseerd op interviews met partners
van interimbureaus. In een kritische literatuurstudie over interimmanagement ben
ik tot een eerste thematische indeling gekomen. Hierin is naar voren gekomen, dat
de markt voor interimmanagement aan het verzadigen is. Ook is sprake van een
diffuus beeld in het aanbod van interimmanagement. Om enig overzicht te
scheppen heb ik een onderscheid gemaakt naar functieniveau en naar type
opdrachten. Uit dit overzicht blijkt, dat de aard van interimopdrachten zich
ontwikkeld heeft van reactief tot een continuum van opdrachten waarbij
interimmanagement ook in proactieve organisationele situaties ingezet wordt. In de
literatuur zijn verder vier centrale actoren te onderscheiden: interimmanager,
opdrachtgever, clientorganisatie en interimbureau. Daarbij bestaat eenzijdig
aandacht voor de interimmanager, maar nauwelijks in zijn of haar context.
Onderzoekers bakenen 'de interimmanager' als onderzoeksobject daarbij niet nader
af, waardoor zij geen onderscheid maken naar situaties van inschakelen of posities.
Op de kwaliteit van de literatuur zijn verder opmerkingen te maken ten aanzien van
argumentaties, brongebruik en herkomst. Het argument van ervaringsdeskundige
lijkt daarbij voor velen te voldoen, zonder te proberen bestaande kennis en
inzichten op een logische wijze weer te geven en waar mogelijk te integreren. Het
valt dan ook op, dat het vergroten van kennis over en inzicht in de rol van
interimmanagers een terugkerende vraag in de literatuur is. Om tegemoet te komen
aan het kennisprobleem over het handelen van interimmanagers, is deze studie
exploratief en inductief opgezet vanuit het perspectief van de aanbodzijde van de
markt. Daarbij is op basis van een interpretatieve benadering onderzocht hoe
processen van organisatieverandering verlopen tijdens het uitvoeren van
interimopdrachten. Betekenisverlening, retrospectie en subjectiviteit zijn daarin het
uitgangspunt geweest. Het uitvoeren van interimopdrachten is in deze studie
opgevat als een proces in de tijd. Hiertoe zijn drie strategieen gehanteerd: een om
het principe van de opzet te expliciteren (procesgerichte strategie), een om deze
opzet hanteerbaar te maken ('temporal bracketing' strategie) en een om de opzet uit
te voeren ('grounded theory' benadering). De uiteindelijke data bestaan uit zowel
dossiers van afgeronde interimopdrachten, als interviews met voornamelijk
'executive' interimmanagers. In totaal  zijn 30 dossiers  en 18 formele interviews
volgens de principes van 'grounded theory' geanalyseerd. Uiteindelijk heeft dit
geresulteerd in een analytische weergave van het uitvoeren van interimopdrachten
naar fasen waarbinnen karakteristieke eigenschappen in de vorm van categorieen
zijn beschreven. Het gaan om de fasen: prd-opdrachtfase, entreefase, diagnosefase,
veranderingsfase, afrondingsfase en post-opdrachtfase. Gezien de analytische
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beschrijving van de data is het niet mogelijk deze inhoudelijk samen te vatten. Wel
is het mogelijk de categorieen binnen de verschillende fasen weer te geven. Binnen

de prd-opdrachtfase is een onderscheid gemaakt naar de onderwerpen aanleiding
opdracht, opdrachtverwerving, opdrachtomschrijving en opdrachtduur. Voor de
entreefase zijn dat de onderwerpen introductie, commitment en context. In de tijd

gezien begint de diagnosefase vanaf het eerste moment dat interimmanagers
organisaties betreden. Op basis van de data is in deze fase een onderscheid gemaakt
naar 'sensemaking', 'sensegiving', actiegenchtheid, draagvlak, handelingsvrijheid
en context. Ook voor de veranderingsfase geldt, dat deze fase begint vanaf het
moment dat interimmanagers organisaties betreden. Het veranderen van
organisaties kenmerkt zich in deze fase zich door de onderwerpen 'quick wins',
creeren van urgentiegevoel, inbedden veranderingen, beklijven veranderingen,
ontwikkeling na vaststelling, veranderstrategie, manieren van interactie, weerstand

en context. Op een gegeven moment gaan interimmanagers hun opdrachten
afronden. Kenmerkend voor deze fase zijn de onderwerpen beeindiging, opvolging
en evaluatie gebleken. Na het vertrek van interimmanagers uit organisaties breekt

een post-opdrachtfase aan. Interimmanagers zijn van mening, dat zij eigenlijk
alleen na hun vertrek retrospectief kunnen beoordelen wat het effect van hun
handelen is geweest. De zes opdrachtfasen hebben een aantal overlappende
elementen in zich, die tezamen de dieperliggende patronen van de data vormen.

Daarbij zijn 12 centrale elementen naar voren gekomen, die empirische fenomenen
kunnen (helpen te) verklaren (en voorspellen).

In overeenstemming met exploratief en inductief opgezet onderzoek,

problematiseert het laatste hoofdstuk wat uit de onderzoeksresultaten naar voren is

gekomen. Het geeft daarbij geen directe en concrete antwoorden, maar is gericht op
verwondering; welke vraagstukken allemaal nog meer kunnen spelen bij het
inzichtelijk proberen te maken van het fenomeen interimmanagement. Van de 22
onderwerpen die daarbij zijn behandeld, springt de vraag "wat zijn
interimmanagers" het meest in het oog. Eigenlijk doel ik niet op de vraag, maar op
het antwoord. Op basis van diverse literatuur komen zowel overeenkomsten als
verschillen tussen 'gewone' managers en interimmanagers naar voren. Een
expliciet (handelings-)profiel van interimmanagers, kan ik alleen niet geven. Een
sluitend antwoord op de vraag wat een interimmanager nu eigenlijk is, heb ik dus
niet.
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 ummary
Little is know about interim management. The majority of the literature has been
practical by nature, based on daily findings or interviews with partners of interim
agencies. In a critical literature review, I have come up with a first classification of
the literature. It is concluded, that the interim management market is getting
saturated. One can also speak of diffusion on the supply-side of interim
management. To demystify this diffusion, I have made distinctions based on
functional level and type of assignment. From this outline, it appears that the
domain interim management has developed itself from exclusively reactive
assignments to a continuum where interim management can also be used
proactively. Four types of actors can be distinguished in the literature: interim
manager, principal, client organisation and interim agency. The main focus has
been on the interim manager, but hardly in his or her context. Researchers do not
define the interim manager as their research object and do not distinguish between
functional levels and types of assignment. Other remarks, pertain to the quality of
the literature:  a lack of argumentation and intransparant use and origin of sources.
The argument of being an expert by experience seems to satisfy many. It is
therefore not striking, that increase in knowledge about and insight in the role of
interim managers is a repeating question. To generate more knowledge and insight,
I have set up an explorative and inductive inquiry from the demand side's
perspective of the market. Based on an interpretative approach, processes of
organisational change during the execution of interim assignments have been
examined. Sensemaking, retrospection and subjectivity have been points of
departure. The execution of interim assignments has been interpreted as a process
in time. For this purpose three strategies have been used: one to make the
principles of design more explicit (process strategy); one to make the design
manageable (temporal bracketing strategy) and one execute the design (grounded
theory approach). The final data are composed of files of finalised assignments and
interviews with executive interim managers. Altogether 30 files  and 18 formal
interviews have been analysed according to the principles of grounded theory. This
has resulted in an analytical representation of the execution of interim assignments
by characteristic properties of each phase. The phases are called: pre-assignment
phase, entry phase, diagnostic phase, change phase, conclusion phase and post-
assignment phase. The analytical description of the data makes it impossible to
summarize the data with respect to its content. However, it is possible to describe
the categories of the different phases. Within the pre-assignment phase a distinction
has been made between the themes reason for of assignment, acquisition, definition
and duration. In the entry phase the themes are introduction, commitment and
context. Chronologically seen, the diagnosis phase starts from the first moment
interim managers enter organisations. Based on the data a distinction has been
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made between sensemaking, sensegiving, focus on action, support, degrees of
freedom and context. Changing organisations is characterised by the following
themes: quick wins, sense of urgency, embedding changes, development after
conclusion, change strategy, matter of interaction, resistance and context. At a
certain moment in time interim managers are about to finalise their assignments.
Characteristic for this phase have been the themes conclusion, succession and
evaluation. The period after having left client organisations I have called a post-
assignment phase. Interim managers believe they are only able to judge

retrospectively if their actions have been effective. The six phases contain certain
common elements which form patterns in the data. 12 central elements have arisen
that can (help to) explain (and predict) the empirical phenomena.

In line with explorative and inductive research approaches, the last chapter engages
in a broad discussion based on the results. No direct and concrete answers are

given, but its focus is on amazement; and the formulation of questions can be part
of trying to better understand interim management. In total 22 topics have been
discussed. In my opinion the question "what are interim managers", catches the
eye. I do not refer to the question itself, but to its answer. Based on a variety of
literature, similarities and differences have arisen between 'regular' managers and
interim managers. An explicit (behavioural)profile of interim managers cannot be

given by me. So I do not have a conclusive answer on what an interim manager
actually is.
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Billage 2 Interviewguide

Introductie interview
Ik ben Eric van  't  Hof en ik doe een promotieonderzoek naar het uitvoeren van
interimopdrachten bij Tias Business School van de Universiteit van Tilburg. Ik
word  daarbij  gesponsord  door  f......1    van  Boer  &  Croon  Executive  Management
in Amsterdam.

Over interimmanagement is in de vakliteratuur wel geschreven, maar er is weinig
wetenschappelijk onderzoek verricht naar het daadwerkelijke uitvoeren van
interimopdrachten. Omdat u als interimmanager deze ervaring wel heeft, ben ik
zeer geYnteresseerd in uw ervaringen vanaf het moment dat u organisaties
binnenkomt tot en met uw vertrek.

Het gaat mij in ieder geval om uw verhaal met betrekking tot het doorlopen
interimtrajecten. Ik hoop dat u uw ervaringen zo uitgebreid mogelijk met mij wilt
delen, zodat mij duidelijk wordt hoe u aankijkt tegen het uitvoeren van dergelijke
opdrachten. Het gaat mij hierbij om uw algemene opvattingen en niet om ZZn
specifieke opdracht.

Het is nu ... uur. Hoeveel tijd heeft u voor mij vandaag?

Gezien uw tijd en mijn hoeveelheid vragen zal ik sommige onderwerpen uitvoeriger
met u willen bespreken dan andere en andere onderwerpen weer niet. Wellicht kan
op een nader tijdstip alsnog op andere wagen worden ingegaan?

Voor de ejfectiviteit van het gesprek zou ik het met uw toestemming graag op willen
nemen.  Hierbij  zal  ik aantekeningen maken om het  gesprek voor mijzelf te  kunnen
structureren. Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk met deze gegevens om. Daarvoor
ontkoppe! ik bij de uiteindelijke verwerking van dit interview uw naam van het
gesprek en wis ik de bandopname. Als ik uiteindelijk zal citeren, zal dit voor de
lezer op geen enkele wijze te herleiden zijn lot u als persoon. Het gaat mij
uiteindelijk om een zo rijk mogelijk beeld van de verschillende
gesprekondenverpen. Gaat u hiermee akkoord? Heeft u misschien pragen of
opmerkingen?



A Opdrachtverwervingsfase

Voordat u bij een klant aan de slag gaat, heeft zich al een heel traject van
informatie-uitwisseling met de klant plaatsgevonden.

A.1 Voor wat voor soort opdrachten wordt u ingeschakeld?
A.2 Wat kunt u mij vertellen over hoe een opdracht geformuleerd wordt?

A.2.1   Wie zijn daarbij betrokken?
A.2.2     Hoe weet u dat de formulering juist is?

A.3 Wat kunt u mij vertellen over het beeld dat u heeft op het moment dat u bij

een klant aan de slag gaat?
A.3.1 Hoe komt u aan dat beeld?

A.3.2    Hoe gaat u met dat beeld om?
A.4 Wat zijn volgens u voorwaarden voor het succesvol verrichten van

interimopdrachten?

B.         Entreefase

Ik wil graag overgaan naar het moment dat u als interimmanager organisaties
betreedt.

B.1 Heronderhandelen

B.1.1 Wat treft u zoal aan in organisaties wanneer u die betreedt?
B. 1.1.1 Welk effect heeft dit op uw aanpak?

B. 1.2   Wat kunt u mij vertellen over de vrijheid die u heeft om problemen op te
lossen?

B. 1.2.1 Hoe gaat u daarmee om?
B.1.2.2 Wat doet u zodat u deze taken ook succesvol kunt verrichten?

B.1.2.2.1 Wat vindt u eventuele belemmeringen daarbij?

B.1.3   Wat kunt u mij vertellen over de invloed van de opdrachtformulering op
uw aanpak?

B.1.4 Wat zijn uw ervaringen over uw relatie met opdrachtgevers in deze
peiiode?

B.2 Introductie

Ik ;vii graag overgaan naar uw introductie in organisaties.
B.2.1    Wat zijn uw ervaringen over uw introductie in organisaties?

B.2.1.1 Hoe introduceert u zichzelf?
B.2.1.1.1 Waar richt u zich op tijdens uw introductie?

B.2.1.1.2 Welke partijen betrekt u daarbij?

B.2.1.1.3 Waarom richt u zich daarop?
B.2.1.2 Welke activiteiten verricht u in de kennismakingsperiode?

B.2.1.3 Hoe worden u ontvangen?



B.2.2 Wat verwachten mensen van uw komst als interimmanager?
B.2.2.1 Hoe kijken ze tegen uw komst aan?
B.2.2.2 Hoe gaat u daarmee om?

B.3. Context

B.3.1    Wat kunt u mij vertellen over factoren die uw introductie beYnvloeden?
B.3.2      Welke rol speelt u daar zelf in?

C. Diagnosefase
Uit mijn onderzoek tot nu toe is gebleken. dat het maken van een diagnose een
belangrijke fase in de opdracht is. Allereerst wil ik u meenemen naar het moment
waarop u beginsituaties gaat analyseren.

C.1 Analyse maken

C.1.1    Wat zijn uw ervaringen over uw aanpak bij het analyseren van de situaties
waarin u binnenkomt?
C. 1.1.1 Wie maakt die analyses?
C. 1.1.2 Hoe worden die analyses gemaakt?
C.1.1.3 Wie zijn daarbij betrokken?

C. 1.1.3.1 Waarover praat u met hen?
C. 1.1.3.2 Hoe gaat u met hun denkbeelden om?

C. 1.1.3.3 Op welke wijze gaat u daarbij om met
tegengestelde belangen?

C. 1.1.3.4 Kunt u een voorbeeld geven?
C.1.1.4 Welke rol speelt Boer & Croon hierin?

C.1.2 Waar richt u zich voornamelijk op in uw analyses?
C.1.3 Hoe bepaald u of uw analyse ook juist is?

C. 1.3.1 Hoe gaat u daarmee om?
C.1.4   Wat kunt u mij vertellen over de rol van Boer & Croon bij het maken van

de analyses?
C.1.5    Wat kunt u mij vertellen over sleutelpersonen?

C.1.5.1 Wat verstaat u onder sleutelpersonen?
C. 1.5.2 Hoe komt u er achter wie sleutelpersonen zijn?
C. 1.5.3 Hoe gaan u met hen om?

C.2 Analyse delen

U heeft mij net verteld over het maken van analyses. Ntt wil ik het graag met u
hebben over het delen ervan.
C.2.1  Wat kunt u mij vertellen over de manier waarop u uw analyses met

anderen deelt?
C.2.1.1 Met wie deelt u uw analyses?
C.2.1.2 Op welke manier deelt u uw analyses?
C.2.1.3 Wanneer deelt u uw analyses?



C.2.2    Welke rol spelen anderen bij het bepalen van de oplossingsrichting?
C.2.2.1 Hoe gaat u daarmee om?

C.2.3   Wat kunt u mij vertellen over de rol van opdrachtgevers bij het maken van
analyses?
C.2.3.1  Hoe gaat u daarmee om?

C.2.4 Wiens draagvlak heeft u eigenlijk nodig bij het maken van uw analyses?
C.2.4.1 Waarom heeft u hun draagvlak nodig?
C.2.4.2 Hoe gaat u daarmee om?

C.3 Plan van aanpak

Bij het vorige onderwerp heeft u mij veel verteld over het analyseren van de
situaties. Nu wil ik graag overgaan naar het moment waarop de bevindingen
worden omgezet in een plan van aanpak.
C.3.1  Wat kunt u mij vertellen over de wijze waarop u een plan van aanpak

opstelt?
C.3.1.1 Welke rol speelt het plan van aanpak bij de verdere uitvoering van

uw opdrachten?
C.3.1.2 Hoe gaat u met het plan van aanpak in de uitvoering om?

C.3.2    Wat kunt u mij vertellen over de manier waarop u uw plan van aanpak naar
anderen communiceert?
C.3.2.1 Met wie deelt u het plan van aanpak?

C.3.3.   Wat zijn uw ervaringen met betrekking tot het accepteren van een plan van
aanpak?

C.3.3.1  Wie zijn voor u belanghebbenden voor het accepteren van het plan
van aanpak?
C.3.3.1.1 Wat kunt u mij vertellen over het accepteren van

het plan van aanpak door opdrachtgevers?
C.3.3.1.2 Wat kunt u mij vertellen over het accepteren van

het plan van aanpak door organisatieleden?
C.3.4 Wie zijn er uiteindelijk allemaal bekend met de gekozen

oplossingsrichting?
C.3.5      Hoe weet u dat de door u gekozen oplossingsrichting ook juist is?

C.3.5.1.Hoe gaat u daarmee om?

C.4 Context

C.4.1  Wat kunt u mij vertellen over factoren die het maken van een diagnose
beYnvloeden?

C.4.2      Welke rol speelt u daar zel f in?



D. Implementatiefase
Nu u mij heeft verteld over het analyseren van de situaties waarin u binnenkomt en
plannen van aanpak maakt, wil ik het met u hebben over het implementeren van de
oplossingsrichting.

D.1 Veranderingen
D. 1.1    Wat kunt u mij vertellen over veranderingen die u doorvoert?

D. 1.1.1  Wat voor soort veranderingen voert u kort na uw binnenkomst in?
D. 1.1.1.1 Met welke redenen doet u dat?

D.1.1.2 Wat voor soort veranderingen voert u in het algemeen door?
D. 1.2      Op wat voor soort doelstellingen richt u zich tijdens het implementeren van

veranderingen?
D. 1.3 Welke ruimte hebben anderen om hun mening te geven over de

veranderingen?
D. 1.3.1 Hoe gaat u daarmee om?

D. 1.3.1.1 Hoe gaat u daarbij om met voorstanders van

verandering?
D. 1.3.1.2 Hoe gaat u daarbij om met tegenstanders van

verandering?
D.1.4  Wat kunt u mij vertellen over de rol van Boer & Croon tijdens deze

veranderingen?

D.2 Patronen

U heeft mij net verteld over uw wijze van veranderen. Ik wil het nu graag specijiek
hebben over oude patronen in organisaties.

D.2.1   Wat zijn uw ervaringen over de wijze waarop u oude situaties probeert te
doorbreken?

D.2.1.1 Wat verstaat u eigenlijk onder het doorbreken van oude situaties?
D.2.1.2 Kunt u voorbeelden geven?
D.2.1.3 Wat zijn volgens u oorzaken van die situaties?
D.2.1.4 Wat doet u om oude denkbeelden te doorbreken?
D.2.1.5 Wie vindt u verantwoordelijk voor het doorbreken van de oude

situatie?
D.2.2 Wat zijn uw ervaringen over de wijze waarop u veranderingen laat

beklijven?
D.2.2.1 Wat verstaat u eigenlijk onder het beklijven van veranderingen?
D.2.2.2 Kunt u voorbeelden geven?
D.2.2.3 Wie vindt u verantwoordelijk  voor het beklijven  van  de

veranderingen?
D.2.2.4 Wat doet u  om te voorkomen, dat organisatieleden  in  oude

patronen vervallen?
D.2.2.5 Wie betrekt u voor het beklijven van ingezette richtingen?

D.2.2.5.1 Op welke manier betrekt u mensen daarbij?
D.2.2.5.2 Hoe betrekt u mensen daarbij?



D.3 Context

D.3.1       Wat  kunt  u mij vertellen over factoren  die  voor  u het implementeren  van
veranderingen beYnvloeden?
D.3.1.1  Welke rol speelt u daar zelf in?

D.3.2 In welke situaties uit weerstand tegen verandering zich?
D.3.2.1 Hoe gaat u daarmee om?

E. Afrondingsfase
U heeft uw ervaringen over het veranderen van organisaties met mij gedeeld.
Graag zou ik met u willen overgaan naar het einde van een aanstellingsperiode en
in het bijzonder de opdrachtbefindiging.

E. 1 Wat kunt u mij vertellen over het afronden van opdrachten?
E. 1.1 Hoe eindigen opdrachten?

E.2 Wat kunt u mij vertellen over uw opvolging?
E.2.1 Hoe worden opvolgers geselecteerd?
E.2.2 Wat is kun herkomst?

E.2.3    Welke rol speelt u bij hun opvolging?
E.2.4 Welke rol spelen opdrachtgevers bij de opvolging van

interimmanagers?
E.3 Wat kunt u mij vertellen over de overdracht?

E.3.1 Wat verwacht u van uw opvolgers?

E.3.1     Kunt u mij een voorbeeld geven?
E.3.2 Welke acties onderneemt u in de overdrachtsfase?

E.4 Welke rol spelen opvolgers volgens u bij het beklijven van veranderingen?

E.4.1    Hoe gaat u daarmee om?

F. Post-opdrachtfase
Tot slot van dit gesprek wil ik graag nog even stilstaan bij de periode na de
afronding van opdrachten.
F.1 Wat kunt u mij vertellen over de periode nadat u een opdracht heeft

afgerond?
F.2 Wat kunt u mij vertellen over uw contact met mensen uit de organisatie na

uw vertrek?
F.2.1    Hoe gaat u daarmee om?

Met de volgende vraag wil ik met de deur in huis vallen.
F.3 Hoe succesvol ziet u zichzelf als interimmanager?

F.3.1        Kunt u mij voorbeelden geven?
F.4 Wat verstaat u onder succesvol afgeronde opdrachten?

F.4.1     Wat zijn criteria voor u voor succesvolle opdrachten?
F.4.2 Waaraan schrijft u succesvolle opdrachten toe?



Afsluiting
Ik wil u graag bedanken voor deze leerzame en waardevolle ervaring
Samenvatting / op vragende wijze conclusie formuleren
Wellicht heeft u nog aanwijzingen van onderwerpen die niet ter sprake zijn
gekomen  die  u wel  als  belangrijk ervaart......Welke tips  kunt  u mij  meegeven voor
volgende  interviews......Heeft u verder nog vragen?
Bedanken + vervolgafspraak
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Bijlage 6 Codeoverzicht

Pr6 opdrachtfase

nummer # in data codenaam

1.              5 1_context_grotere reorganisatie
2.           1               1_context_strategie_herontwerp
3.             10 1_eerdere opdracht
4.       10         1_matching_dlt kort
5.              19 1_matching_omgang opdracht
6.           20             1_matching_profieleisen
7.              13 1_opdr.g._bekende bureau
8.              18 1_opdr.g_beeld probleem
9.              2 1_opdr_beperkte middelen
10.          35              1_opdr_functie im
11.          30             1_opdr_taken
12.       3 1_opdr taken draagvlak
13.       23 1_opdr taken duidelijk
14.       3 1_opdr taken ontslag draagvl.stakeh
15.       4 1_opdr taken ontwikkelen
16.           1 1_opdr taken w&s opvolger
17.          37             1_opdrachtgever-positie
18.           9 1_pre im_diagnose al gemaakt
19.            1 1._pre im_geen opvolging consultant
20.           2 1_pre im-probleem
21.          6                1-pre im_probleem_combi
22.          10             1-pre-im_analyse_rapport
23.          1               1-probl.org_cultuur
24.           7 1-probl.org_externe omgeving
25.          6               1-probl.org_financieel
26.           10 1-probl.org_fusie geweest
27.               1 1-probl.org_geen kandidaat
28.          16             1_probl.org_historisch
29.         5               1-probl.org_kwaliteit
30.          15             1_probl.org_leiderschap
31.           13               1_probl.org_ontslag & vertrek
32.       2 1-probl.org_ontslag best.med.staf
33.          1               1_probl.org_ontslag_r.v.toezicht
34.         4              1-probl.org_ontslag_rvb
35.         6               1_probl.org_reorg.geweest
36.         2               1_probl.org_reorg.geweest_best.struct.
37.          1               1-probl.org_reorg.geweest_ontslagen



38.         2              1_probl.org_reorg.geweest_org.struct.
39.          25              1_tijd
40.             2                    1_tijd  te lang ingeschat
41.           19 1_tijd_tekort ingeschat
42.                3                         1 twee opeenvolgende opdrachten
43.                     12 1_typen opdr_arbeidsklimaat
44.           3                 1_typen opdr_chaos situaties
45.          10 1_typen opdr_combi.problemen
46.               10 1_typen- opdr_conflicten
47.          15              1_typen opdr crisis_financieel
48.              4                      1_Men opdr crisis_niet financieel
49.        7            1_typen opdr_diverse
50.           3 1_typen opdr_eindverantwl functie
51.                     2 1_typen opdr_expertise (functioneel)
52.            3 1_typen opdr_externe omgeving
53.          5 1_typen opdr_herstructureren
54.          5 1_typen opdr_ind.org.
55.          12 1_typen opdr_leiderschap
56.           9 1_typen opdr_mislukte acties
57.                2 1_typen opdr_obv verleden
58.           5 1_typen opdr_optim.bedr.voering
59.             1 1_typen opdr_p&0 beleid
60.           2 1_typen opdr_producten&diensten
61.           1 1_typen opdr_sector
62.           4 1_typen opdr_semi-overheid
63.          4 1_typen opdr_strategie
64.          4 1_typen opdr_verandering
65.          11 1_typen opdr_waarnemingsmanagement
66.          2 1_typen opdr_ziekenhuizen
67.        1            1_typen opdr_zorgsector
68.             4                    1_voorganger ook im
69.            5 1_voorganger_opvolger andere im

Entreefase

nummer # in data codenaam

70.          21 2 beelden opdracht
71.      5         2 context
72.           6                2 context_geen vooraankondiging
73.                     23 2 context vooraankondiging
74.         4              2_context_vooraankondiging_negatief
75.                22 2yontext_vooraankondiging _negatief_im
76.         9              2 context--vooraankondiging_negatief_org
77.      8 2_context vooraankondiging_neutraal



78.          12             2_context_vooraankondiging_positief
79.      5         2 heronderhandelen
80.      2         2 heronderhandelen commitment extern

81.          8              2.heronderhandelen_commitment_perceptie
82.           13               2_heronderhandelen. geen commitment
83.      29 2_heronderhandelen handelingsvrijheid
84.      9        2 intro functie
85.             14 2 intro functie_input diagnose
86.      8         2 intro functie_sleutelpersonen
87.           23 2 intro functie_vertrouwen opbouwen
88.      10 2 intro repertoire
89.          9              2_intro_repertoire_beeldvorming
90.            17 2 intro repertoire_kennis maken

91.          17             2_intro_repertoire_opdr.verklaren
92.          8              2_intro_repertoire_verantw.verduidelijk
93.                     7                               2_intro_voorganger
94.          5              2_opdr.omschr
95.      2         2 opdr.omschr_analyse
96.          5              2_opdr.omschr_beleid,implement
97.          3              2_opdr.omschr_best.struct.
98.             1                  2 opdr.omschr_business development
99.          7              2.opdr.omschr_combi. problemen
100.        1 2_opdr.omschr_eindverantw. functie
101.        3              2_opdr.omschr_fin.
102.        2              2_opdr.omschr_fin.overleven
103.                  3                               2_opdr.omschr_funct+strat.
104.        3              2_opdr.omschr_inhoud
105.          1 2_opdr.omschr_leren externe

106.         4               2_opdr.omschr_management
107.        1               2_opdr.omschr_orde
108.          2 2_opdr.omschr_reorganisatie begeleiden
109.         1              2_opdr.omschr_strat.maken
110.           1 2_opdr.omschr_taken alg.dir.

Diagnosefase

nummer # in data codenaam

111. 18 3_analyse delen
112. 55 3_analyse delen_expert
113.          1                3_analyse delen expert_continu
114.                  9 3_analyse delen_kanttek_incrementeel
115.           8 3 .analyse delen_kanttek_stijl
116.          79 3 .analyse delen_participatief
117.          5 3 analyse delen-participatief_opdrachtg



118.            33 3 _analyse maken
119. 21 3_analyse maken_beeldvorming
120. 21 3_analyse maken_expliciet
121.                     8 3 _analyse maken_expliciet_handeling_ext
122.               9 3_analyse maken_expliciet_handeling _int
123. 13 3_analyse maken_explifiet_hoe
124.             19 3 _analyse maken_expliciet hoe extern
125.              30 3 _analyse maken_expliciet_hoe_intern
126.                  6 3 _analyse maken_expliciet hoe pers.mdw
127.              1 3 _analyse maken_expliciet_incrementeel
128.          3 3_analyse maken_expliciet_wat
129.              6 3 _analyse maken_expliciet wat extern
130.              22 3 _analyse maken. expliciet_wat_intern
131.               21 3 _analyse maken_impliciet
132.           45 3 context  ad hoc situaties
133. 29 3_context_beperking
134.          3                 3_context_extra im
135.              9 3 _context_foute analyse
136.                1 3 _context_foute analyse_functieniveau
137.                2 3 _context_foute analyse_neg.beeldv.
138.         5 3yontext_foute analyse_onbetr.bare info
139. 25 3yontext_juridische bepalingen
140.     32 3 context randvoorwaarden

-      -

141.                     5 3 _context_risico
142. 22 3yontext_weerstand
143.                     8                                  3-context_weerstand_comm.beslissingen
144. 16 3yontexLweerstand _omgang
145.                     7 3-context-weerstand _situatie beheersen
146.     46 3 draagvlak
147.              10 3 _draagvlak_waarom
148. 45 3_draagvlak_wie
149.          3 3-probleem org_beinvl.factor
150.                5 3.probleem org_crisis
151. 18 3.probleem org_eo
152.                5 3.probleem org_externe verhoudingen
153. 22 3-probleem org_historisch
154.          9 3_probleem org_interne verhoudingen
155.                9 3 _probleem org_io
156. 69 3.probleem org io cultuur
157. 39 3_probleem org io financieel
158.              22 3 _probleem org io kwaliteit
159.                69 3 ..probleem org_io_leiderschap
160. 14 3-probleem org io strategie
161. 24 3.probleem org io structuur
162. 15 3._probleem org_io_systemen
163.      21         3_pva



164.     42 3 pva_acties
165.     10 3 pva_acties_implementeren
166.     11 3 pva_acties_meerdere
167.    23 3 pva_acties_ontwikkelen
168.     30 3 pva_inhoud
169.          6                 3 pva inhoud .aangepast
170.     1 3 pva_inhoud_analyse
171.           7 3 pva_meer dan opdr. formulering
172.     66 3 pva_overeenst
173. 63 3_pva_overeenst_heronderhandelen
174.        3             3_pva_vertraagd
175.     17 3 pva_visie
176.           12 3 uitkomst analyse_positief

Veranderingsfase

nummer   # in data codenaam

177.      17 4 beklijven
178.     20 4 beklijven_handeling
179. 3 4_beklijven_handeling_bezuinigen
180.        1             4_beklijven_handeling_boventaligen
181.     31 4 beklijven_handeling_communicatie
182. 47 4_beklijven_handeling_doorz.vermogen
183. 9 4_beklijven_handeling_financieel
184.          1                 4_beklijven_handeling_hulp mdw vragen
185. 43 4_beklijven_handeling info.sessies
186.        3             4_beklijven_handeling_investeren
187. 36 4_beklijven_handeling_m&c systemen
188.              5 4 _beklijven_handeling_man.ondersteuning
189.     3 4 beklijven_handeling_metaforen
190.          1 4 beklijven_handeling_natuurlijk verloop
191.          2 4_beklijven_handeling_nieuwe accountant
192.           1                 4_beklijven_handeling_nieuwe cao
193.          58 4 beklijven_handeling nieuwe mdw
194. 20 4_beklijven_handeling_nieuwe mdw_werven
195.        9             4_beklijven_handeling_o.m._bijscholen
196.     3        4- beklijven_handeling o.m. coachen
197.     7        4_beklijven_handeling o.m. herplaatsen
198.     3 4_beklijven_handeling o.m._herplaatsen_e
199.     6         4.-beklijven_handeling o.m. herplaatsen_i
200.        2             4_beklijven_handeling_o.m._jobrotatie
201.                     26 4 beklijven_handeling ontslag
202. 21 4_beklijven_handeling_ontslag_coll
203.                     8 4_beklijven_handeling ontslag coll effec



204.            4 4 beklijven _handeling_ontslag_coll_wie
205.     3 4 beklijven_handeling_ontslag_draagvlak
206. 30 4_beklijven_handeling. ontslag ind
207.           9 4 beklijven _handeling_ontslag_opdrg
208. 59 4_beklijven _handeling_opdrachtgever
209. 10 4_beklijven_handeling_p-beleid
210.             1 4_beklijven _handeling_stop externen
211.        1             4_beklijven_handeling_vacaturestop
212. 23 4_beklijven _handeling_vut&vertrek
213.            6 4_beklijven _oorzaken
214.        7             4_beklijven_vb
215. 10 4_beklijven_verantwlh_im
216.        9             4_beklijven_verantwlh_mdw
217.     9 4 beklijven_verantwlh_opvolger
218.     42 4 context
219.     35 4 context_aandachtspunten
220. 12 4_context_achtergrond mdw
221.     49 4 context bcem

-     -

222.              6 4 context financiele situatie
223.                  7                            4_context_functieniveau
224.        3             4_context_leeftijdsopbouw
225.     31 4 context randvoorwaarden
226. 44 4_context_samenwerking
227.     12 4 context sector
228. 24 4_context urgentiegevoel
229. 12 4_context-vertragend
230. 23 4_context_weerstand
231.                  1 4 context weerstand   +/+

-     -

232.     1 4 context weerstand -/-
-     -

233.          12 4 context weerstand foute beeldv
-     -

234.              3 4_context_ weerstand_gebrek pers.vertr.
235. 17 4_context_ weg tand_pers.belangen
236.        1             4_context_weerstand_principieel
237.         8               4_context_weerstand_status quo
238. 24 4_context_weerstand_uiting conflicten
239.      1         4 context weerstand verschuift

-     -        -

240.        2             4_implementatiefase
241.         7 4_opdr.ontw .aanvulling_2e opdr
242.        7             4_opdr.ontw_aanvulling_implementeren
243.     2 4_opdr.ontw ext.beeldv.
244. 27 4_opdr.ontw_rolvervulling
245. 58 4_opdr.ontw_verschuiving
246.      3          4_paradox

247. 68 4_stijl
248. 28 4_stiil afdwingen
249.        1             4_stijl_bevragen



250.     4 4 stiil confronteren
251.      3 4 stiil legitimeren
252. 30 4_stijl_overtuigen
253.        6             4_stijl_vertragen
254. 26 4_strategie
255. 19 4_strategie_herontwerpen
256. 11 4_strategie_herontwerpen_gelijktijdig
257.         1             4_strategic_herontwerpen_lineair
258.        6             4_strategie_herontwerpen_top-down
259. 27 4_strategie_incrementeel
260.         1             4_strategie_incrementeel_voorbereidingen
261.                   1                             4_strategie_top-down
262. 16 4_veranderingen
263.        3             4_veranderingen_effect
264.          1               4_veranderingen_externe hulp
265. 31 4_veranderingen_gedragsverandering
266.        6             4_veranderingen_org.ver
267.        2             4_veranderingen_org.ver_beslv
268. 30 4_veranderingen_org.ver_besturing
269. 31 4_veranderingen_org.ver_financieel
270. 29 4_veranderingen_org.ver_info.stromen
271. 71 4_veranderingen_org.ver_structuur
272. 19 4_veranderingen_org.ver_verkoop
273. 16 4_veranderingen_org.ver_werk
274.         2              4_veranderingen_persoonlijk mdw
275. 35 4_veranderingen_quick wins
276. 33 4_veranderingen_quick wins_beheersen
277. 32 4_veranderingen_quick wins_vertrouwen
278.           1                 4_veranderingen_uitv.plan +/+

Afrondingsfase

nummer # in data codenaam

279. 27 5_beeindiging
280.          5 5_beeindiging_geen noodzaak vertrek
281. 11 5_beeindiging_inzicht problematiek
282.        3             5_beeindiging_opzegtermijn
283.         2              5_beeindiging_teruggeven opdr
284.        7             5_communicatie
285. 35 5_evaluatie opdracht
286.       17         5 inbedden

287.     1 5 inbedden context
-       -

288. 11 5_inbedden_rapport-ja
289.     2        5_inbedden_rapport nee



290.     22 5 inbedden w&s
-       -

291. 21 5_opvolger
292. 20 5_opvolger_extern
293. 12 5_opvolger_houding_advies
294.        8             5_opvolger_houding_logisch
295.        9             5_opvolger_intern
296. 39 5_opvolging
297.         6 5_opvolging_geen opvolger
298. 19 5_opvolging_inwerken +»
299.        3             5_opvolging_inwerken_-/-
300. 29 5_opvolging_overdracht
301.              7 5_opvolging_overdracht _implementeren
302. 12 5_opvolging_overdracht_lijn voortzetten

Post-opdrachtfase

nummer   # in data codenaam

303.        4             6_aanblijven
304.          4 6 aanblijven nieuwe functie
305. 23 6_contact  im
306.        4             6_contact_leren
307.     1 6 inzicht
308.          4 6_nieuwe opdracht zelfde org.
309.          2 6_opvolger_nazorg veranderingen
310.        5             6_opvolger_verand.terugdr
311.                  3 6_veranderingen voortzetten
312.          7                6_zicht en houding na vertrek
313.         5 6 zicht inbedden



Bijlage 7 Patronentabel

§            Fase en categorie Relatie met ...

pre-opdrachtfase
4.1.1 aanleiding opdracht 4.4.3 inbedden veranderingen
4.1.2 opdrachtverwerving 4.3.5 handelingsvrijheid

4.3.1 sensemaking (beeldvorming)

4,1.3 opdrachtomschrijving
- formulering 4.1.2 match

4.1.1 aanleiding opdracht
4.2.2 commitment

- type opdracht 4.3.1 sensemaking

4.3.2 sensegiving
4.1.4 opdrachtduur 4.3.1. sensemaking

4.4.4 beklijven
4.4.5 ontwikkeling na vaststelling

entreefase
4.2.1 functie kennismaken 4.3.1 sensemaking

4.3.2 sensegiving
4.3.3 actiegerichtheid (autoriteit)
4.3.4 draagvlak
4.4.1 quick win

4.2.2 commitment 4.1.3 opdrachtformulering
4.3.1. sensemaking
4.3.4 draagvlak
4.3.5 handelingsvrijheid

4.2.3 context 4.4.8 weerstand
4.1.4  opdrachtduur
4.4.1  quick win (vertrouwen)

diagnosefase
4.3.1 sensemaking 4.1.3 type opdracht (taken)

4.3.2 sensegiving
- impliciete analyses 4.1.1. aanleiding opdracht (tijd)

4.1.3 opdrachtomschrijving
4.3.2 sensegivingaanpak (expert/part.)
4.3.4 draagvlak

- uitgangspunten analyses 4.3.2 sensegivingaanpak (expert/part.)
4.3.3 actiegerichtheid

- aanpak analyses 4.3.2 sensegivingaanpak (expert/part.)
4.4.4 beklijven veranderingen



- uitkomst analyses 4.1.1 aanleiding opdracht (dieper inzicht)
4.3.4 draagvlak PvA
4.4.6 veranderstrategie

4.3.2 sensegiving 4.3.1. sensemaking
- sensegivingaanpak 4.4.4 beklijven veranderingen
- sensegivingstrategieen 4.1.3 type opdracht (taken)

4.3.3 actiegerichtheid
4.3.4 draagvlak
4.3.5 handelingsvrijheid
4.4.2 urgentiegevoel
4.4.7 manieren van interactie (overtuigen)
4.4.8 weerstand

4.3.3 actiegerichtheid 4.1.3 type opdracht (taken)
4.3.1 analyseren
4.3.6 beperkingen uitvoering
4.4.1 quick wins

- randvoorwaarden 4.3.3. inbedden veranderingen
4.4.5 ontwikkeling na vaststelling

4.3.4 draagvlak 4.1.1 aanleiding opdracht (tijd)
4.1.3 type opdracht (taken)
4.3.2 sensegiving
4.4.7 manieren van interactie

- formalisatie 4.2.2 commitment
4.3.3 randvoorwaarden (steun opdrachtgever)
4.3.5 discussies
4.4.5 ontwikkeling na vaststelling
4.5.3 evaluatie

4.3.5 handelingsvrijheid 4.1.3 type opdracht (taken)
4.1.3 uitvoeringsniveau
4.2.2 commitment
4.3.1 sensemaking
4.3.2 sensegiving (soms niet)
4.3.3 randvoorwaarden
4.4.1  quick wins
4.4.3 inbedden veranderingen
4.4.7 manieren van interactie
4.4.9 sector
4.4.9 context (intern - financieel)

- discussies 4.5.1 beeindiging
4.3.6 context 4.4.5 ontwikkeling na vaststelling (tijd)

- ad hoc situaties 4.3.1. sensemaking
- beperking in de uitvoering 4.3.3 randvoorwaarden

veranderingsfase
4.4.1 quick wins 4.1.3 type opdracht (taken)

4.4.3 inbedden veranderingen
- winnen vertrouwen 4.3.2 sensegiving
- orde op zaken stellen 4.3.3 randvoorwaarden



4.3.5 handelingsvrijheid
4.4.2 creeren van urgentiegevoel 4.1.3 type opdracht (taken)

4.3.2 sensegiving
4.4.8 weerstand

4.4.3 inbedden van veranderingen 4.1.3 type opdracht (taken)
4.4.4 beklijven veranderingen

- gedragsveranderingen
- organisatieveranderingen

4.4.4 beklijven van veranderingen 4.1.3 uitvoeringsniveau
4.3.4 draagvlak (opdrachtgever)
4.3.6 context
4.4.3 inbedden veranderingen (management)
4.4.9 context
4.5.2 opvolging

4.4.5 ontwikkeling na vaststelling 4.1.3 type opdracht (taken)
4,1.4 opdrachtduur
4.3.4 formalisatie
4.4.4 beklijven veranderingen (opdrachtgever)

4.4.6 veranderstrategie 4.1.3 type opdracht (taken)
4.3.2 sensegiving
4.3.4 draagvlak (PvA)
4.3.5 handelingsvrijheid

- herontwerpen 4.4.3 organisatieveranderingen
- ontwikkelen 4.3.2 sensegiving

4.4.3 gedrags- en organisatieveranderingen,
4.4.5 ontwikkeling na vaststelling

4.4.7 manieren van interactie 4.3.2 sensegiving
4.3.3 actiegerichtheid
4.3.5 handelingsvrijheid
4.4.1 quick wins
4.4.6 veranderstrategie
4.4.8 weerstand

4.4.8 weerstand 4.2.3 beelden context
4.3.2 sensegiving
4.4.1 quick wins
4.4.3 inbedden veranderingen
4.4.7 manieren van interactie

4.4.9 context 4.1.3 type opdracht (taken)
4.4.7 manieren van interactie

- organisatiekenmerken 4.4.7 manieren van interactie
4.4.3 organisatieveranderingen

afrondingsfase
4.5.1 beeindiging 4.1.3 type opdracht (taken)

4.1.4 opdrachtduur
4.3.3 actiegerichtheid
4.3.4 PvA + formalisatie
4.4.5 ontwikkeling na vaststelling



4.5.2 opvolging
- herkomst opvolgers 4.4.3 inbedden veranderingen

4.4.4 beklijven veranderingen
- overdracht 4.4.4 beklijven veranderingen

4.5.3 evaluatie 4.3.4 formalisatie

post-opdrachtfase
4.6 beklijven 4.4.4 beklijven veranderingen
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