
Aflevering 1: 

In gesprek met Hans Zoun

J.C.M. (Hans) Zoun (MBA) is directeur-secretaris van het
Samenwerkings verband Welzijnszorg Oosterschelderegio
(SWVO). Daarvoor was hij directeur bedrijfsvoering bij de
Gemeente Stichtse Vecht*. Hans is daarnaast verbonden
geweest aan BMC. Daar was hij zestien jaar interim-
manager/directeur. 
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Interim Management
in een breed 

organisatieperspectief 

In een serie interviews gaat 
drs. Janke van der Zaag, directeur 
KPC Interim, vanuit verschillende 

invalshoeken in gesprek over 
de essentie van 

Interim Management.

Hans is wat je noemt gepokt en gemazeld in het (interim-)vak. Als eindverantwoordelijk interim-
bestuurder/directeur is hij voor verschillende organisaties in het openbaar bestuur werkzaam
 geweest: gemeenten, COA, UWV, Waterschap, Openbaar Ministerie. Altijd in leidinggevende
 posities met vaak een complexe veranderkundige opdracht al dan niet in combinatie met het
 oplossen van crisissituaties. 

Een interim-manager moet in zijn ogen staan voor leiderschap, daadkracht en ondernemerschap.
Het is iemand die het vermogen heeft om vernieuwingen tot stand te brengen. In staat om
 mensen echt te enthousiasmeren en te verbinden. Hij of zij houdt zijn of haar hoofd koel, maar
geeft leiding vanuit een warm hart. Leiderschap gaat tenslotte over mensen. Dat vergt  innerlijke
kracht en de moed om zo nodig een minder bewandelde weg in te slaan. Een interim-manager
bouwt teams en creëert gemeenschappen waar collegialiteit, vriendschappen en teams kunnen
groeien. Een bruggenbouwer die ook niet gespeend is van humor en  relativeringsvermogen.



Toekomstbestendig maken

“Het zijn per definitie uitdagende knelpunten die je als interim-manager moet oplossen”, 
vertelt Hans. Maar er zit ook altijd een ontwikkelkant aan: het toekomstbestendig maken van
organisaties, zorgen voor resultaatgerichtheid en het oplossen van financiële en/of personele
problemen. “In zo’n context kom je soms ook tegen dat een deel van het personeel niet langer
past in een organisatie en een radicale transitie noodzakelijk is.” 

Hans zelf is niet iemand van het ‘op de winkel passen’. Maar daar werd hij ook nooit voor
 gevraagd. “Opdrachtgevers weten dat je een vernieuwer bent met creatieve ideeën en dat je
ook goed je ervaring kunt gebruiken in nieuwe situaties. Want elke situatie is weer anders en
daarin moet je situationeel kunnen leidinggeven. Je bent wendbaar, flexibel en in staat om 
hard te werken”. 

Blijven ontwikkelen

Hans is zich altijd blijven ontwikkelen in zijn vakgebied. Managen is een vak en Interim 
Management is altijd in beweging. En dus hijzelf ook. “Als interim-manager moet je zo nodig
onorthodox kunnen werken, een radicale omwenteling kunnen realiseren en een grote snelheid
van handelen hebben. Iemand die confronteert, pioniert, durft en bereid is om risico’s te nemen.
Gericht op innovatie en het transformeren naar een organisatie met ‘nieuwe’ atypische
ambtenaren. In staat om de gewenste verjonging door te voeren, zonder daarbij afbreuk 
te doen aan de toegevoegde waarde van de ‘oudere collega’s’. Je geeft richting aan
veranderingen als een soort ‘expeditieleider’ met gebruikmaking van kennis en kunde van de
professionals om je heen. Je streeft naar excellente dienstverlening en bedrijfsvoering.”

Uitgangspunten veranderd

De uitgangspunten van Interim Management zijn veranderd in de optiek van Hans. “Je komt
niet meer weg met alleen hiërarchisch leiderschap. Piramides verdwijnen en wendbare
organisaties ontstaan. Je hebt de taak om een transitie meer te leiden vanuit ‘de kunst van 
het verleiden’: passies van medewerkers ontdekken en daarbij aansluiten. Ze als het ware via
bewustwording helpen het zelf te doen. Er wordt niet meer geklapt als je alleen zelf de weg 
van A naar B aangeeft. Competenties en uitstraling zijn nu meer van belang geworden dan
diploma’s en opleiding. Laat zien dat het anders kan en laat medewerkers schitteren. Meer gaan
vonken in plaats van vinken. Geef medewerkers de ruimte en zet ze niet vast achter een hek als
een kudde schapen. Dan gaan ze mekkeren.” 

“Meer gaan vonken in plaats van vinken”

“Als interim-manager moet je ook eigenlijk altijd voelbaar aanwezig zijn zonder dat je er altijd
fysiek bent”, meent Hans. “Een nauwe aansluiting houden met je opdrachtgever is daarnaast
van eminent belang omdat er altijd dilemma ’s ontstaan. Na je 0-meting en plan van aanpak



ontstaat altijd weerstand, frictie. Daarbij moet je het gedrag neerzetten wat op dat moment van
belang of nodig is en je bezighouden met de organisatievraagstukken en niet zozeer met de
inhoud.”

“Stand- en dansbeen”

Hans zelf beweegt zich vaak in organisaties op – zoals hij dat noemt – “een stand- en dansbeen”.
“Het standbeen staat voor betrouwbare overheid, zekerheid, veiligheid, verantwoording en in
control zijn. Het dansbeen staat voor je hart volgen, passie, nieuwe wereld, laveren,
meebewegen, flexibiliteit, durven, innoveren, samenwerken, vertrouwen en loslaten. Een stevig
maar dienend standbeen creëert bewegingsruimte voor het dansbeen. Zorg altijd voor een
goed plan, met bevindingen, analyses, conclusies en aanbevelingen. Ga altijd gestructureerd te
werk en zorg ervoor dat je overbodig wordt. Dat is het fijnste gevoel als je weggaat!”

Leren, verbeteren en samenwerken

Soms moet de spade diep de bodem in en is meer nodig dan vernieuwing. Hans: “Een interim-
manager moet óók in staat zijn om ambtelijke organisaties radicaal te transformeren van een
naar binnen gekeerde organisatie, naar een open en experimentele organisatie met lef, gericht
op permanente verbetering en vernieuwing, die bereid is te veranderen en ook inziet dat dit
nodig is om in de toekomst te kunnen blijven bestaan. Een organisatie die steeds nadenkt over
wat beter kan en hoe de kwaliteit van de medewerkers beter ingezet kan worden. Daarvoor is
een open cultuur nodig waarin we leren, verbeteren en samenwerken nog meer willen
bevorderen.”

* Hans was eerder directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Stichtse Vecht. In 2018 won zijn toenmalige organisatie een
bijzondere prijs: de Futurproof Award voor beste overheidsorganisatie die anticipeert op de toekomst en inzet op
verjonging. Tevens werd zijn organisatie genomineerd voor de beste overheidsorganisatie 2018. In dat jaar
organiseerde Stichtse Vecht als eerste kleinere gemeente de Jonge Ambtenarendag (met Nyenrode Business
Universiteit).
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KPC Interim is een onderdeel van KPC Groep 

Neem contact op met Janke van der Zaag
j.vanderzaag@kpcgroep.nl
06 – 51396048


