
Aflevering 3: 

In gesprek met Annelieke Bouman

Annelieke Bouman is HR-adviseur met een breed
geschakeerde achtergrond. Ze werkte onder meer bij
softwareleverancier Unit4, bij Royal Leerdam Crystal
en bij scheepsbouwer Damen Shipyard. Een aantal
jaren geleden wendde ze haar professionele steven
en maakte ze de overstap als HR-expert naar het
onderwijs. Sinds april 2021 is ze als allround-HR
professional verbonden aan SPON, specialisten in Passend Onderwijs. Deze
onderwijskoepel in de regio Drechtsteden en Gorinchem omspant scholen
voor sbo, (v)so, praktijkonderwijs en vmbo.
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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.

Werken in de markt of werken in de publieke sector. De verschillen lijken groot in termen van
oogmerk en cultuur. Tegelijkertijd zijn er veel parallellen als je kijkt vanuit het perspectief van HR,
vertelt Annelieke “Natuurlijk is in het onderwijs de context anders waarin mensen werken. Maar
ook hier gaat het in essentie om het vinden, behouden en ontwikkelen van professionals. Mensen
die bevlogen, betrokken, gemotiveerd en vitaal zijn én blijven. We denken als SPON niet in korte
termijn acties, maar zetten in op duurzame veranderingen en verbeteringen van de manier
waarop we ons onderwijs organiseren. Daar zetten we ook de extra gelden vanuit het NPO
 nadrukkelijk op in hier.”



Loopbaanontwikkeling

Annelieke licht dit verder toe. “We geven veel prioriteit aan professionalisering en aan
loopbaanontwikkeling. De omvang van onze onderwijsorganisatie en de diversiteit aan scholen
biedt prima kansen voor interne mobiliteit. Medewerkers kunnen zich zowel horizontaal als
verticaal ontwikkelen en doorstromen binnen de verschillende onderwijsvormen van SPON.”
Een voorbeeld. In samenwerking met InHolland heeft SPON een talentenprogramma opgezet.
Talentvolle onderwijsassistenten kunnen in de vorm van een werk- en leertraject in twee jaar 
de PABO afronden en zo doorstromen naar de functie van leerkracht.

Wendbaarheid 

Als HR-expert heeft Annelieke Bouman duidelijke opvattingen over de inzet van Interim
Management in het onderwijs. “Ik zie om me heen dat de rollen van interim-managers steeds
meer fluïde worden en in elkaar overvloeien tijdens trajecten: interim-leidinggeven, coaching,
schaduwbegeleiding, ondersteuning van organisatieontwikkeling. Van een interimmer wordt
verwacht dat hij kan meebewegen en proactief accenten zet vanuit zijn positie. Daarom geloof ik
ook niet erg in dichtgetimmerde, gedetailleerde opdrachtformuleringen. De ervaring leert dat
de formulering van een opdracht gaandeweg kan veranderen. Daarmee moet je ook kunnen
spelen gedurende het traject. Wendbaarheid is dus nodig van beide partijen.” 

“Ik zie om me heen dat de rollen van 
interim-managers steeds meer fluïde worden en 

in elkaar overvloeien tijdens trajecten”

“De juiste klik”

Professionaliteit en ervaring ziet Annelieke als basisvoorwaarde voor een interimmer. Wat echt 
in haar optiek doorslaggevend is: “de juiste klik”. “De mensen die geselecteerd worden hebben
doorgaans allemaal kennis van zaken. Maar er moet ook een goed gevoel zijn wederzijds. Alleen
met een klik kun je elkaar versterken, elkaar prikkelen en kom je soms zelfs tot kruisbestuiving.
Belangrijk is verder dat de interim-manager goed past in de relatie ‘naar boven en naar
beneden’: naar de bestuurder én naar de werkvloer. Hierdoor kan hij ook ‘dode hoeken’ in de
organisatie in beeld brengen. Interim Management hoeft zich ook zeker niet alleen zich te
beperken tot het leidinggevende niveau. In het onderwijs zie je bijvoorbeeld dat er een grote
behoefte is aan intern begeleiders.”

Tussen de regels door is in ons gesprek te merken hoe belangrijk Annelieke de factor
transparantie vindt. “Ik denk dat je het beste naar boven haalt uit de samenwerking als je open
bent. Dat geldt ook naar de medewerkers toe in de organisatie. Er komt tijdelijk iemand bij in
huis die op gepaste wijze zichtbaar moet kunnen zijn. Iemand die ook van betekenis kan zijn



bijvoorbeeld voor andere schooldirecteuren met zijn kennis en ervaringen ook vanuit andere
scholen. Het is doodzonde als je dat niet benut.”

Bedrijfsvoering en onderwijs

Een ander onderwerp dat Annelieke aankaart: het onderwijs kan in haar optiek de nodige
vruchten plukken van de inzet van Interim Management op het snijvlak van bedrijfsvoering en
onderwijs. “Logischerwijs zijn directeuren en teamleiders vooral gericht op het primaire proces
en de ontwikkeling van onderwijs. Bedrijfsvoering is voor hen niet direct de eerste prioriteit. Een
frisse blik op de onderwijsbedrijfsvoering kan heel nuttig zijn. Voor goed onderwijs is adequate
ondersteuning en ontzorging nodig, op het gebied van ICT, administratie en kwaliteitssystemen.
Een sterke interimmer kan voor een onderwijsorganisatie veel betekenen door slimme bruggen
te slaan tussen het primaire en de ondersteunende processen”. 

Appels met peren vergelijken

Terug naar SPON. Wat is voor haar eigen organisatie bepalend bij het selecteren van eventuele
interim professionals? “We staan hier voor echt passend onderwijs. En zijn op weg naar inclusief
onderwijs. Kennis van en ervaring met onze doelgroepen zijn onmisbaar. Je moet immers snel
kunnen aanhaken in het proces. Ikzelf kijk ook naar wat voor bureau er achter de kandidaat zit.
Het scheelt een hoop tijd als het bureau goed zijn huiswerk doet en komt met kandidaten die
passen bij de vraag. Als opdrachtgever moet je kunnen vertrouwen op kwaliteit, snelheid en
continuïteit. Dat verwacht ik in de samenwerking. Omgekeerd is het aan de opdrachtgever om
helder te zijn over wat ze aan resultaat verwachten. De HR-adviseur moet daarbij ook zijn rol
pakken of durven nemen. Als je scherp hebt wat en wie je zoekt, dan voorkom je ook dat je in
het selectieproces appels met peren moet gaan vergelijken.”

“Nalatenschap”

De samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overstijgt het matchen en plaatsen
van geschikte kandidaten, vindt Annelieke. “Uiteraard gaat het in eerste instantie om het
beantwoorden van een tijdelijk capaciteitsvraagstuk. Maar je wilt een blijvend resultaat waarmee
je echt verder kunt in de toekomst. Het bureau dat zorgt voor Interim Management dat echt iets
nalaat en ervoor kan zorgen dat de ‘nalatenschap’ levend kan blijven, ja zo’n bureau zorgt voor
rendement. Met zo’n bureau zou ik willen werken wanneer er sprake is van een vraagstuk dat we
zelf niet kunnen oplossen.”
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