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.

Aflevering 2:

In gesprek met Han Elbers
Han Elbers was eerder bestuurder van AMOS in
het Amsterdamse basisonderwijs en voorzitter
van het College van Bestuur van Alliantie
Voortgezet Onderwijs (Nijmegen). Sinds
1 augustus 2021 is hij voorzitter van het College
van Bestuur van @voCampus in Nijmegen.
Ontstaan uit een fusie van de Alliantie VO en de
Scholengroep Rijk van Nijmegen werken 14 voscholen in het Rijk van Nijmegen en het Land van
Maas en Waal nu samen in de ‘campus’.
foto: Dirk Kreijkamp

Het CV van Han Elbers verraadt een sterke affiniteit met positionerings- en verandervraagstukken
in het onderwijsdomein. In de loop van zijn carrière is Han zoals hij het zelf noemt “een onderwijsmens geworden in hart en nieren”. Een van de grootste uitdagingen voor het onderwijs in de
regio Nijmegen is, gelet op de ‘krimp’ van het leerlingenaantal, het in stand houden van een
hoogwaardig, breed en goed bereikbaar onderwijsaanbod. Een complex vraagstuk mede door
de verschillen in tempo en omvang tussen de individuele scholen. Zijn eigen stijl van besturen
karakteriseert Han desgevraagd als “onorthodox en vernieuwend”. “Als bestuurder wil ik
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ruimte geven voor eigenaarschap en vernieuwing en probeer ik dat waar mogelijk te
faciliteren en te stimuleren. Leraren, directeuren en rectoren: zij moeten het verschil maken
voor de specifieke doelgroepen waarop ze zich richten. Zij zijn de beslissende schakels in
vernieuwings- en verbeterprocessen. Die ruimte voor flexibiliteit en professionaliteit heeft
zich in de coronatijd uitbetaald. De mensen in de scholen hebben het onderwijs draaiend
gehouden”.

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.”

‘Grensoverschrijdend’ programmamanagement
Interim Management is voor Han een containerbegrip. “Wanneer noem je iemand een interimmanager? In het VO en MBO heb je vaak een programmamanager nodig. Iemand die expertise
levert die je zelf op dat moment niet in huis hebt. Op dit moment is er in het VO veel tijdelijke
expertise nodig. Denk bijvoorbeeld aan leiderschapsprogramma‘s, het coördineren van
transities, het managen van grote verandertrajecten.”
Een trend die Han waarneemt is dat steeds meer programma’s en projecten ‘grensoverschrijdend’ zijn en meerdere scholen, besturen, regio’s en maatschappelijke sectoren raken.
Dus complexe samenwerking vereisen. Zoals projecten rond doorlopende leerroutes, sterk
techniek onderwijs, inclusief onderwijs, passend onderwijs, 10-14 onderwijs etc. Han: “Van
bestuur en toezicht wordt hierbij steeds meer verwacht. Er zijn veel issues op het gebied van
aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, maatschappelijk verantwoord onderwijs, de aansluiting
tussen onderwijssoorten. Aan de voorkant het PO en aan de achterkant het middelbaar en
hoger vervolgonderwijs. Een ervaren interimmer kan dan helpen om snel een organisatie in
te richten en op te starten, expertise in te brengen, nieuwe ‘allianties’ te initiëren en soms
hardnekkige patronen doorbreken.

Crisismanager
Naast een tijdelijk programmamanagement kan er zich een situatie voordoen, vertelt Han,
dat “een echte interim-manager” nodig is. “Het gaat dan vaak om een crisis. Je moet dan als
bestuurder bijvoorbeeld een doorbraak of een versnelling forceren of je hebt een tijdelijke
vervanger nodig wegens uitval. Heel belangrijk dan is dat het gaat om een betrokken passant.

Er moet een heldere opdracht liggen voor de interim-manager, dat in de eerste plaats. Verder
dwingen vreemde ogen uiteraard. Zeker in een nieuw verband heb je toch een aantal jaren de
tijd nodig om een nieuwe eenheid te smeden. Je krijgt nooit iedereen direct mee. Zeker als er
al sprake is van discontinuïteit of onenigheid. Dat lijkt soms iets kleins, maar het kan uitmonden
in een opdracht van een bestuurder waarbij ondersteuning gewenst is van iemand met een
nieuwe en frisse blik. Daarbij word jezelf ook een spiegel voorgehouden waar nodig. Dat is
alleen maar goed. Je hebt als bestuurder niet de waarheid in de pocket.”

“Als interimmer laat je wat achter wanneer je
geborgd misbaar bent”
Dichtbij én toch op afstand
“Daadkracht en snel verbindingen maken zijn belangrijke eigenschappen evenals autoriteit
uitstralen.” Dat is de reactie van Han op de vraag wat een interim-manager zelf in huis moet
hebben. Een eigenschap die hij eraan toevoegt: een interimmer moet kunnen inzoomen én
uitzoomen. Han: “Het lijkt paradoxaal maar een interim-manager is enerzijds dichtbij en
opereert toch ook op afstand. Er is veel betrokkenheid bij het proces en de inhoud maar
de afstand is onontbeerlijk om het geheel te kunnen managen bij een crisis”.
“Als interimmer laat je wat achter wanneer je geborgd misbaar bent. Dat betekent eigenlijk
heel eenvoudig dat je niet alleen je opdracht serieus neemt, maar ook laat zien welke stappen
je hebt ondernomen om van A naar B te komen. Je laat zien wat je procesmatig hebt gedaan
en als product achterlaat. Daar kan een organisatie verder mee.”
In de relatie tussen bestuurder en interim-manager waarschuwt Han met name bestuurders
en directies voor een belangrijke valkuil. ”Een bestuurder moet niet denken dat alles wel
overgelaten kan worden aan een interim-manager. Je hebt ook je eigen verantwoordelijkheid
om het proces te volgen. Je volgt samen de te lopen koers en vertelt elkaar regelmatig over
de zaken die van belang zijn voor de opdracht en het proces. Daarbij ligt de focus altijd op
de leerlingen, ouders en medewerkers. Dus regelmatig afspraken maken en finetunen zijn
heel belangrijk.”

Meer over Han Elbers
Naast zijn bestuurlijke werk vervulde en vervult Han verschillende toezichthoudende
rollen. Zo is hij voorzitter van de Ledenadviesraad van de VO-Raad en voorzitter bestuurlijk platform NOVIA (VO-MBO, versterking beroepsonderwijs Rijk van Nijmegen).
Typerend voor Han is dat hij ervaring en expertises combineert op het snijvlak van
management, bestuur en communicatie. Wat dat laatste betreft: hij was onder meer
communicatiemanager bij een energiebedrijf, bij de Belastingdienst en bij het ministerie van Financiën. Ook was Han directeur van belangenorganisatie VSNU.
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