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De ﬁguur met een hoofd
dat tegelijk de zon en een
oog voorstelt, verbeeldt
het extra oog en het extra
licht waarmee MLI voor uw
organisatie werkt.

MLI Intermanagement gaat
samenwerkingsrelatie aan
‘Samen meer, dan elk apart’

Marianne Luyer

MLI Intermanagement bestaat inmiddels
ruim tien jaar en is ﬂink gegroeid. Sinds
1 maart 2004 is Marianne Luyer, directeur
van MLI Intermanagement, voorzitter van
de Besturenraad, koepel voor het bijzonder
onderwijs. Om beide functies optimaal te
vervullen is versterking op directieniveau
bij MLI Intermanagement gewenst. Toch
zijn de groei van MLI Intermanagement
en de nevenfunctie van Marianne Luyer
niet de belangrijkste factoren om een
samenwerkingsrelatie met Hans Zierikzee
aan te gaan.

nemen, het geheel overzien en sturing
geven, terwijl ik in processen duik en op
zoek ga naar het onderliggende systeem.
Je kunt het ook anders zeggen: ik vraag
me af hoe het komt dat het werkt zoals
het werkt. Beide afwegingen heb je nodig
om het juiste antwoord op een vraag te
vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat onze
samenwerking meerwaarde toevoegt aan
onze dienstverlening.’’

Beiden geloven in teamwork en in het
principe dat je samen meer biedt dan de
som der delen. ,,Onze benaderingswijze
verschilt en daardoor vullen we elkaar
aan’’, zegt Hans Zierikzee. Je benadert
de problematiek dan vanuit twee
invalshoeken en dat is interessant voor de
opdrachtgever. Marianne is analytisch en
tactisch-strategisch ingesteld, kan afstand
Hans Zierikzee

MLI Intermanagement

MLI Intermanagement en Zierikzee Training & Consult trekken al
jaren veelvuldig gezamenlijk op. Reden voor beide bureaus om de
samenwerkingsrelatie te verstevigen. Het commitment is er, over
de exacte vorm wordt nog gesproken. Een aantal redenen ligt ten
grondslag aan hun voornemen.
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Op donderdag 23 maart 2004 heeft MLI Intermanagement voor de derde keer een
Rondetafelconferentie georganiseerd. Hiervoor waren ruim vijftig deelnemers naar Bosch
en Duin gekomen. Ditmaal stond leiderschap in crisistijd centraal.

Rondetafelconferentie over
ʻLeiderschap in crisistijdʼ
Crisis is een actueel onderwerp. We hoeven
de krant maar open te slaan of de televisie
aan te zetten en het lijkt erop dat de ene
crisis de andere opvolgt. Maatschappelijke
ontwikkelingen en veranderingen zijn
daaraan debet en hebben ook hun weerslag
op bedrijven en organisaties. Als zaken
op hun beloop worden gelaten kunnen
incidenten uitmonden in crises. Interessant
is om uit te wisselen of er systeem is te
ontdekken in crisissituaties. Of het nou
gaat om crises op persoonlijk niveau,
organisatieniveau of maatschappelijk
niveau: voor welke uitdagingen worden we
geplaatst en hoe gaan we daarmee om?
Wat is een crisis? Kun je er op anticiperen
of overkomt het je? Is een crisis per
deﬁnitie dramatisch of levert een crisis
ook iets op? Over welke talenten en
competenties moeten leidinggevenden
beschikken om in crisissituaties adequaat
‘te handelen’? Hoe ga je om met
dilemma’s, met de media en met openheid
in het algemeen?
De deelnemers gingen na aﬂoop niet met
pasklare antwoorden op deze vragen naar
huis. ,,Dat is ook niet mijn bedoeling’’,
zegt Marianne Luyer, directeur van
MLI Intermanagement. ,,Voor mij is de
Rondetafelconferentie geslaagd als de
bijeenkomst inspiratie geeft, nieuwe
inzichten oplevert en stemt tot nadenken.’’

Rijk van Ark

Adri Bleeker

Het panel. Vlnr: Adri Bleeker, Rijk
van Ark, Henk Strietman ...

Een paneldiscussie vormde de opmaat
voor verdere verdieping van het thema in
vier workshops. De vijf panelleden lieten
elk vanuit een eigen invalshoek hun licht
schijnen over het thema ‘crisis’ en welke
stijl van leidinggeven dat verlangt. Wat
dit laatste betreft: duidelijk richtinggevend
(moreel) leiderschap lijkt de beste garantie
om crises te keren naar het gewenste
resultaat.

Mirjam Jongeneel

Henk Strietman

Martijn Cliteur
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Rijk van Ark verzorgt als directeur
dienst Communicatie in Amsterdam
de concerncommunicatie en treedt
o.a. op als adviseur van burgemeester
Job Cohen. Een crisis heeft voor hem
verschillende verschijningsvormen. Hij
noemt gebeurtenissen die een grote impact
hebben op het publiek, verstoring van
de gang van zaken, een echte ramp of
een integriteitkwestie zoals recent rond

... Mirjam Jongeneel en Martijn Cliteur

Rob Oudkerk. ,,Bij een crisis bespeur ik
regelmatig de neiging tot wegduiken. De
zandzakken worden voor de deur gelegd. Ik
pleit voor openheid. Wel moet je je steeds
afvragen of je optreden naderhand is uit
te leggen. Als je op een integere manier
communiceert, ook met de media, dan is
dat volgens mij de juiste weg. Bovendien
houd je de regie in handen en wordt
vermeden dat verkeerde informatie gaat
rondzingen.’’ Snel handelen is volgens
hem belangrijk, maar ook weer niet te
snel. Emotie is een slechte raadgever.
Rust creëren en even de tijd nemen om de
situatie te overzien en te analyseren zijn
noodzakelijk om ‘in control’ te blijven.
Maar ook adviseert hij om je professioneel
voor te bereiden op een crisis: volg
mediatrainingen, laat je professioneel
ondersteunen.
Adri Bleeker is crisis- en verandermanager
en verwierf landelijke bekendheid door zijn
onorthodoxe aanpak van de crisissituatie
op het Calvijn College in Amsterdam-West.
Er waren signalen dat georganiseerde
misdaad de school binnendrong en
daarnaast waren er incidenten. De vraag

die hij stelde was: bestrijden
we de criminaliteit of gaan we
voor veiligheid? ,,De eerste
benaderingswijze is defensief,
de ander actief. Als je intern
draagvlak wilt creëren moet
je de nadruk leggen op een
veilige schoolomgeving. Dan
krijg je ook de leerlingen
mee. Bewust zijn we met de
zaak naar buiten getreden
en hebben de publiciteit
gezocht. Moffel het probleem
niet weg, maar erken het
en communiceer erover.’’
Over zijn eigen rol als
leidinggevende in dit proces
zegt hij: ,,Blijf jezelf, neem afstand en kijk
naar het probleem, haal partijen als dat
nodig is uit elkaar en wees duidelijk in je
normen. Handel pas als je overzicht hebt
en maak problemen bespreekbaar.’’
Mirjam Jongeneel is voorzitter van
de Stichting Transmurale Zorg WestBrabant. ,,Crisis is voor mensen
bedreigend. In dat soort situaties moet je
er als leidinggevende ‘staan’, perspectief
bieden en desnoods steeds weer opnieuw
uitleggen wat er speelt en hoe we
dat gaan oplossen.’’ Voor handelen in
crisissituaties bestaat geen blauwdruk.
Zij kiest vaak voor een onconventionele
aanpak. ,,Bij het formuleren van
een einddoel moet de ratio leidend
zijn. Vervolgens moet je doel- en
resultaatgericht te werk gaan, maar ook
realistisch zijn en de haalbaarheid niet
uit het oog verliezen. Ik zeg altijd: ‘get
focused, stay focused’.’’ Volgens haar zijn
er situaties denkbaar waarbij je bewust
zaken laat mislukken. ,,Moreel mogelijk
niet juist, maar om het doel te bereiken
soms goed en zelfs noodzakelijk.’’
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Marianne Luyer in actie.

Henk Strietman is directeur van de
Besturenraad voor het bijzonder onderwijs.
In die hoedanigheid is hij opinionleader
voor toezichthouders, bestuurders en
managers in het onderwijs. ,,Elke crisis
heeft haar eigen scenario. Pasklare
antwoorden zijn meestal niet voorhanden.
Een crisis kenmerkt zich nu eenmaal in
hoge mate door de onvoorspelbaarheid.
Soms moet je direct handelen, maar soms
is afwachten de beste optie.’’ Strietman
noemt als voorbeeld de moord bij het
Terra College. ,,Adequaat beleid is alleen
mogelijk als er tijd is om afstand te nemen
van emotie. Veel crisissituaties zijn vaak
bijna een moreel vraagstuk. Je moet
voorkomen dat je een ander probleem
tackelt dan het ‘werkelijke’ probleem.
Afstand nemen dus en inventariseren
wat er echt aan de hand is.’’ Een korte
radiostilte is soms gewenst in de
communicatie met de media om de zaak
niet te laten escaleren. ,,Probeer zoveel
mogelijk op te treden op het podium van
je eigen keuze. Zo houd je de regie in
handen.’’ De rol van de leider in crisistijd
noemt hij een eenzame. Trouw zijn aan
jezelf, verantwoordelijkheid benoemen en
gepassioneerd zijn vindt hij belangrijke
elementen voor de leider in crisistijd.
Martijn Cliteur is werkzaam bij
projectontwikkelaar TCNpp en a.i. directeur
van het Mediapark in Hilversum. Hij laat
zich het beste omschrijven als een ‘turnaroundmanager’, die in korte tijd grote

non-proﬁtorganisaties transformeert in
ﬂorerende ondernemingen. ,,Ik spreek
zelf niet snel van een crisis’’, zegt hij. ,,In
zijn algemeenheid zou ik een crisis willen
deﬁniëren als een situatie waarin een
proces of structuur niet meer beheersbaar
is. Dan moet je rationeel te werk gaan
en analyseren wat er aan de hand is.
Benoem het probleem, verbloem het niet,
wees duidelijk, hou vast aan de gekozen
lijn en sta voor je beslissingen, maar geef
mensen daarnaast wel de ruimte. Over
emoties kun je communiceren, maar een
organisatie moet zich er niet door laten
chanteren.’’ Als belangrijke competenties
voor leiders in crisissituaties noemt hij rust
en communicatief en analytisch vermogen.
,,Wie analytisch is ingesteld, ziet vaak
vooraf situaties aankomen. Als je dan
tijdig reageert hoeft het niet eens op een
crisis uit te lopen.’’

Paul van der Plas rust uit
na zijn optreden/act.

Workshops
Om crisismanagement vanuit verschillende
invalshoeken aan de orde te stellen, was er
keuze uit een viertal workshops:
•
•
•
•

Crisismanagement op organisatieniveau
Crisismanagement op persoonlijk niveau
Communicatie in crisissituaties
Besluitvormingsprocessen bij rampscenario’s

Van elke workshop vindt u in deze
nieuwsbrief een korte impressie. Ook geeft een
drietal deelnemers een reactie.
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Tussen feiten en beleving

Workshop ʻCrisismanagement op organisatieniveauʼ
‘Maak van een mug geen olifant’
was de boodschap in de workshop
‘crisismanagement op organisatieniveau’.
Door te focussen op de plek waar het

Workshop ‘Crisismanagement op
organisatieniveau’ met Gerard Tijmes
en Rob Verweij.

probleem ontstaat voorkom je dat de
hele organisatie overhoop wordt gehaald.
Van een crisis op organisatieniveau is
pas sprake als het voortbestaan van
de organisatie in gevaar
is. Bijvoorbeeld bij een
(dreigend) faillissement of
als de continuïteit in het
geding is. Alle andere soorten
van crises zijn in principe
behandelbaar. Benadrukt werd
dat het van belang is feiten
te scheiden van belevingen,
omdat de beleving van een
crisis een grote impact heeft
op de medewerkers. Al gauw
wordt dan gedacht dat de
organisatie niet deugt. Het
probleem lokaliseren en snel
aanpakken is dus essentieel. Op die manier
worden problemen teruggebracht tot reële
proporties.

De ʻBV-ikʼ

Workshop ʻCrisismanagement op persoonlijk niveauʼ
Iedere crisis vraagt haar eigen
Introspectie is belangrijk om te weten of
crisismanager. Al bent u uit hoofde van
dit echt jouw keuze is. Als dat het geval is,
uw functie de aangewezen man of vrouw,
zal er nooit sprake zijn van een verkeerde
keuze en kan de taak met toewijding
als u zichzelf ongeschikt of niet in staat
acht om leiding te geven in een speciﬁeke
worden uitgevoerd.
crisissituatie, doe het dan niet.
De taak kan negatieve effecten
hebben op uzelf en bovendien
kunt u zich afvragen of u de
crisis wel tot een goed einde
brengt. Dat was de boodschap
die werd overgebracht in de
workshop ‘Crisismanagement
op individueel niveau’. Ken
je grenzen, luister naar jezelf
en wees integer naar jezelf.
Anders gezegd: laat de ‘BVik’ niet failliet gaan en leer
‘nee’ te zeggen. Als negatieve
effecten zich langdurig
ophopen, is de weg terug
lang. Benadrukt werd dat ook
managers echt moeten zijn
in hun keuzes. Als invloeden
van buitenaf een te grote rol
gaan spelen verliezen mensen
de regie over hun eigen leven.
Workshop ‘Crisismanagement op persoonlijk niveau’ met Johan Lapré.
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Angst is een slechte raadgever
Workshop ʻCommunicatie in crisissituatiesʼ
In de workshop ‘Communicatie in
crisissituaties’ stond centraal hoe de ander
jouw berichtgeving ervaart en oppakt.
Daarvoor is het nodig dat de crisismanager
zich kan inleven in standpunten en
verwachtingen van anderen. Het opstellen
van een kwetsbaarhedenanalyse en een
draaiboek - en dat draaiboek ook delen

met betrokkenen - zijn preventieve
acties die ondernomen kunnen worden.
Oefening baart kunst. Daarmee wordt
bedoeld dat zo’n draaiboek niet ongebruikt
op de plank moet blijven liggen, maar
dat crisissituaties ook geoefend moeten
worden. Het is bovendien belangrijk
bewust te zijn van gedragspatronen van
mensen tijdens crises. Naast tips voor
mediacontacten werd een karakteristiek
geschetst van een goede woordvoerder.
Dit is iemand die goed is voorbereid,
bereikbaar is, de kernboodschappen
noemt, nooit improviseert met feiten,
geen ‘off the record’ mededelingen doet,
goed kan luisteren, correct en kalm blijft
en spreektaal gebruikt. Tegenwoordig
verspreidt informatie zich razendsnel,
mede door Internet. De boodschap was dan
ook: wees niet angstig maar open, hou de
regie en structureer mediacontacten.

Workshop ‘Communicatie in crisissituaties’
met Jan van Berkel en Titia van der Ploeg.

Als iedere minuut telt

Workshop ʻBesluitvormingsprocessen bij rampscenarioʼsʼ
Bijna iedereen heeft de vuurwerkramp in
Enschede nog wel op het netvlies staan. In
no time was er sprake van een regelrechte
ramp. Een crisis laat zich dan niet regelen
in standaardprocedures, maar vraagt om
snel handelen. De deelnemers kregen
drie dilemma’s voorgelegd en werden
vervolgens geconfronteerd met twee
modellen. Het eerste model gaat uit van
het principe ‘herkennen doet beslissen’.
Er wordt een beperkt aantal indicatoren
gebruik om de situatie te karakteriseren
als een bepaald prototype, omdat de tijd
voor analyse van de situatie ontbreekt.
Vervolgens wordt de standaardactie
voor dat prototype gekozen. Dit is het
recognition primed decision making model
van Gary Klein. Het SRK-model van
Rasmussen staat voor ‘skill-based’, ‘rulebased’ en ‘knowledge-based’ gedrag. Met
andere woorden: automatisch en onbewust
handelen, bewust toepassen van regels en

procedures op basis van ervaringen en/of
training en doelgericht handelen op basis
van improvisatie.

Workshop ‘Besluitvormingsprocessen bij
rampscenario’s’ met Leonie Schijven en
Gerard Hoogenboom.
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Deelnemers over Rondetafelconferentie
ʻLeiderschap in crisistijdʼ
Laat zien wat er speelt
,,Marianne Luyer van MLI Intermanagement ervaar ik als iemand die zinnig bezig
is. Daarom was mijn nieuwsgierigheid
gewekt voor de Rondetafelconferentie. Het
thema ‘crisis’ was uitnodigend genoeg.
Menigmaal is er een crisis nodig om
organisaties en medewerkers echt te laten
veranderen’’, vindt Frank Koning, directeur
van het ingenieursbureau Vialis Besturing
B.V. Zijn bureau houdt zich bezig met
het ontwerpen van bedrijfsprocessen
en hanteert daarbij de werkwijze van
‘output naar input’. ,,Ik spreek ook wel van
‘verslimmen’ en dat zowel in de betekenis
van slimmer aanpakken als afslanken. Als
verantwoordelijkheden zijn versnipperd
en verdeeld over te veel personen lopen
processen niet goed. Dat geldt natuurlijk
ook voor ICT-systemen. Je moet streven
naar één proces’’, vindt Koning, die zelf
met name zeer rationeel denkt en handelt.
,,Dan is het erg boeiend om tijdens zo’n
Rondetafelconferentie in contact te komen
met mensen uit andere organisaties. Dat
geeft inzicht in hun denktrant en manier
van optreden. Wat mij daarnaast aansprak
was het pleidooi voor openheid en
openbaarheid. Dus laat zien wat er speelt.’’
Maak van ballast bagage
,,Zinvolle informatie en een mogelijkheid om je netwerk uit te breiden’’,
zo karakteriseert Marije Verstegen
van het bureau Van Noorduyn en
Verstegen de Rondetafelconferentie. Het
aandachtsgebied van Verstegen is de
bestuurlijk strategische communicatie. ,,De
twee workshops die ik bijwoonde vond ik
erg interessant. ‘Maak van ballast bagage’
is een opmerking die mij aansprak. Ieder
mens krijgt in zijn leven met tegenslag
te maken. Daarmee kun je op twee
manieren omgaan. Als je het wegdrukt
en geen invloed op je laat hebben, wordt
het ballast. Doe je met die ervaring iets
en doorsta je bewust moeilijkheden,
dan verrijkt die ervaring je en wordt
het bagage. Wie zijn eigen crisis heeft
doorleefd, staat sterker, wordt rustiger en
wijzer. Dat is de toegevoegde waarde in je
optreden, ook in crisissituaties.’’

Verrassende aanpak
,,Uit hoofde van mijn functie woon ik veel
conferenties en andere bijeenkomsten bij.
Ik was aangenaam verrast door de aanpak
van MLI Intermanagement’’, zegt Cor de
Ruiter, directeur bedrijfsvoering Inspectie
voor het onderwijs bij het ministerie van
OC & W.
,,De gekozen locatie was leuk, de sfeer
plezierig en uit pure interesse heb ik twee
keer de workshop ‘Besluitvormingsproces
sen bij rampscenario’s bijgewoond. Het is
goed om met deze materie bezig te zijn en
het stemt tot nadenken. Want hoe handel
je als de inspectie wordt geconfronteerd
met iemand die door het lint gaat? De
workshop heeft mij aangezet om zelf
actief met deze zaken aan de slag te gaan.’’
Bijzonder noemt De Ruiter de afsluiting
van de dag. ,,Er werd een prachtig gedicht
voorgelezen en daarna geluisterd naar
mooie muziek. Daarin zat iets mystieks
en dit gaf een moment van bezinning.
Ik proef daaruit ook de persoonlijke
gedrevenheid van Marianne Luyer’’, zegt
hij. ,,De conferentie was helaas te kort om
ook aandacht te besteden aan de impact
die een crisis heeft op mensen. Ik ben
van mening dat een crisismanager niet
alleen de crisis moet bezweren, maar ook
een grote verantwoordelijkheid heeft ten
opzichte van mensen die erdoor worden
geraakt. Ik begrijp anderzijds goed dat
tijdens zo’n Rondetafelconferentie niet alle
aspecten aan bod kunnen komen. Maar
nogmaals alle lof, het ‘smaakt’ naar meer.’’

Marianne Luyer met
Paul van der Plas:
“En Marianne, wanneer
is de conferentie voor jou
geslaagd?...”

Bloemen voor de panelleden en workshopleiders,
nu naar de borrel...

8

‘Met elkaar bezig zijn, dingen uitspreken en feedback geven’. ‘Een open en lerende dag’.
‘Een opstap naar vertrouwen’. ‘Ieder heeft een eigen rol. Daarvan kun je gebruik maken’.
‘Een aanzet om gevoelens te durven uiten’. Zomaar wat reacties van deelnemers aan
de teamdag die Aart Hilhorst namens MLI Intermanagement begeleidde. De veertien
medewerkers van de GGZ Noord-Brabant, locatie Oud Gastel, hadden zo hun reserves
toen ze aan deze teamdag begonnen. Daarvoor was een reden.

Teamdag GGZ biedt opening
naar vertrouwen en respect
In 2001 is de GGZ ontstaan uit een fusie
tussen APZ, RIAGG en RIBW (Regionale
Instellingen Begeleid Wonen). Ruim een
jaar daarna wijzigde de teamsamenstelling
en bestond het voor ruim de helft uit
nieuwe medewerkers. Afdelingshoofd
Hans Walters vond het dan ook belangrijk
om vooral te investeren in het opbouwen
van vertrouwen en respect. Verder
hecht hij eraan dat teams een aantal
uitvoeringsbeslissingen zelfstandig nemen
en merkt hij dat dit niet altijd eenvoudig
is zodra er verschil van inzicht ontstaat.
Met deze ingrediënten ging Hilhorst aan
de slag.
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dezelfde mensen zijn
die inleveren, waardoor
hun kwaliteiten niet aan bod komen. Het
is voor een team dus belangrijk dat ieder
teamlid zich gehoord en gewaardeerd voelt.
Op die manier ontstaat een open sfeer en
vertrouwen, met in het verlengde daarvan
een sterk teamverband. De dag heeft beslist
reﬂectie opgeleverd van wat er in het team
leeft. De scepsis waarmee de deelnemers de
teamdag waren ingegaan bleek na aﬂoop
gekeerd in een positieve attitude. Hierdoor
is er weer ruimte ontstaan om er samen de MLI Intermanagement kunt u
inschakelen voor:
schouders onder te zetten.’’
• Organisatieadvies

,,Bewust heb ik gekozen voor een actief
programma, waarvan een deel zich buiten
afspeelde. Deelnemers moesten een aantal
opdrachten uitvoeren. Als je mensen
letterlijk in beweging laat komen kun
je uit hun fysieke optreden veel ‘lezen’.
Bovendien wordt snel zichtbaar welke
rol ieder kiest en hoe mensen met elkaar
omgaan.
Je kunt uren praten zonder een concreet
resultaat te boeken. Het antwoord blijft
dan hangen in heel veel woorden. Door
mensen letterlijk in actie te
laten komen door een opdracht
te doen in een bepaalde tijd,
moeten ze gewoon aan de slag.
,,Van de beste heerser weet je enkel dat hij bestaat;
Deze methode is erg effectief,’’
de op een na de beste wordt geliefd en geëerd;
vindt Hilhorst, die eraan toevoegt
de volgende wordt gevreesd;
dat vervolgens de teamrollen
de daaropvolgende wordt veracht.
worden besproken. ,,Belangrijk in
pluriform samengestelde teams is
Het is wanneer je
dat ieder teamlid zich niet alleen
geen vertrouwen in anderen hebt,
bewust is van zijn eigen rol,
dat de anderen geen vertrouwen hebben.
maar ook oog heeft voor de rol
die andere teamleden spelen. Een
De beste heerser is heel zuinig met zijn woorden;
team functioneert goed als men
hij vervult zijn taak, voltooit zijn werk,
elkaars kwaliteiten ziet, benut
en het volk zegt, dat het vanzelf gebeurde.”
en respecteert. Objectiviteit en

Tao te Tjing over Leiderschap

•
•
•
•
•
•
•

HRM-advies
Interimmanagement
Projectleiding
Training en ontwikkeling
Coaching, intervisie en counseling
Zelfsturing
Competentiemanagement

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
MLI Intermanagement en bestemd voor
cliënten en andere geïnteresseerden.
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