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Inleiding
Door de Corona-crisis is het thema van turnaround- en crisisleiderschap weer
helemaal terug, hoewel het eigenlijk nooit helemaal weg is geweest. De financiële
crisis van 2008 zit bij velen nog redelijk vers in het geheugen. Bovendien kennen onze
economie en organisaties naast grotere of kleinere incidenten van nature ook
allerlei cycli en crises die veroorzaakt worden door externe en/of interne factoren.
In deze white paper focussen we niet op hoe slecht leiderschap bijdraagt aan bijvoorbeeld de
aanvankelijke achteruitgang van de prestaties, hetzij door directe acties van een leider, hetzij door
het niet identificeren en reageren op belangrijke problemen,1 maar op hoe succesvolle turnarounden crisisleiders handelen, met een bijzondere focus op de inspanningen van CEO’s en hun directe
leidinggevenden, om de achteruitgang te stabiliseren en de organisatie richting herstel te sturen.
Een turnaround-proces vindt namelijk plaats wanneer een organisatie een levensbedreigende
prestatiedaling kent, de prestatiedaling kan omkeren, de levensbedreigende situatie kan
beëindigen en duurzame winstgevendheid kan bereiken.a2 Deze processen worden gekenmerkt
door aanzienlijke tijdsdruk, schaarste aan middelen, een gebrek aan getrouwe informatie en zijn
complexe en heterogene fenomenen.3
De oorzaken en de snelheid waarmee de levensbedreigende situatie zich voltrekt en als zodanig
gezien wordt in de organisatie maakt dat soms eerst een echte crisis heerst. Een crisis vindt plaats
wanneer er een bedreiging van gedeelde waarden of levensondersteunende systemen (zoals
liquiditeit in een organisatie of het zorgsysteem in landen tijdens de Corona-crisis) wordt waargenomen die een dringende reactie vereist, onder omstandigheden van diepe onzekerheid.4
In lijn met de wetenschappelijk bevindingen pleiten we bij Sioo voor een integratieve benadering
van turnaround management waarbij het werken met dilemma’s een belangrijke plaats inneemt.
Dit staat in schril contrast met adviezen van vooraanstaande adviesbureaus en opleidingen van
vooraanstaande instituten die te vaak een eendimensionale kijk op turnaround- en
crisisleiderschap bepleiten. In een turnaround-proces ontstaan er namelijk allerlei paradoxen zoals:
stabiliteit vs. verandering, controle vs. flexibiliteit, belang vs. urgentie, bezuinigen vs. innoveren,
snelheid vs. gedegenheid, effectiviteit vs. efficiëntie, etc., die niet gezien moeten worden als
elkaar uitsluitende elementen (cf. duelleren met elkaar) maar juist als onderling afhankelijke en
mogelijk compatibele dualiteiten.5
In de praktijk betekent dit dat leiders gedurende het gehele proces van ommekeer voor allerlei
spanningen komen te staan. Dit zijn beslissingsdilemma’s waarbij afgewogen moet worden welke
handelswijze prioriteit krijgt.6 Ervaren turnaround- en crisisleiders accepteren de onderlinge relaties
tussen de tegenstellingen(spanningen) en hanteren creatieve strategieën om de klaarblijkelijk
conflicterende activiteiten binnen deze spanningen te balanceren en hierdoor te profiteren van

Een organisatie kan ook een groep mensen, een gemeenschap of een samenleving zijn. De invulling van prestatie
en ‘winstgevendheid’ is dan uiteraard anders.
a
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hun wederzijds versterkende kwaliteiten.78

Figuur 1: Turnaround-proces en leiderschapsdilemma’s (naar O’Kane & Cunningham, 2014)

Deze leiderschapsdilemma’s vormen samen met een procesbenadering van de ommekeer de
leidraad van deze paper. De stappen in het proces zijn in de praktijk nooit zo lineair als hier
beschreven. Ze zijn vaak meer verweven met elkaar en verlopen niet zelden iteratief. Daarnaast
geven we bij de theorie een aantal praktische voorbeelden; cases uit de eigen werkpraktijk van
de auteurs.
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1. Realisatie
In eerste instantie moet de top van de organisatie zich realiseren dat deze zich in een levensbedreigende situatie bevindt. Dit is niet zo eenvoudig als het lijkt, het vereist onder meer het
herkennen van de ernst van de situatie en het erkennen dat actie onontkoombaar is. Onder druk
van structurele, politieke en psychologische factoren zal er eerder voor worden gekozen om
eerdere strategieën voort te zetten, zelfs wanneer betere informatie beschikbaar is. 9
Falende organisaties hebben bijvoorbeeld vaker een naar binnen gerichte focus in combinatie
met vooringenomen ideeën die vooral het eigenbelang dienen (cf. ‘self-serving’ bias): wat goed
is ligt aan jezelf, wat slecht gaat is te wijten aan externe omstandigheden of anderen.10
Leidinggevenden van organisaties die al meerdere jaren succesvol zijn, hebben de natuurlijke
neiging om steeds eenvoudigere modellen van hun omgeving en steeds rigidere operationele
routines te ontwikkelen. Deze vereenvoudigde modellen en routines of mentale snelkoppelingen
zijn effectief in stabielere situaties, maar kunnen leiden tot falen in turbulente omgevingen.
Bovendien verdwijnt de motivatie om tot vernieuwing over te gaan vaak wanneer besluitvormers
worden geconfronteerd met toenemende onzekerheid. De politieke realiteit beperkt vaak het
besluitvormingsproces en de kwaliteit van de beschikbare informatie, wat resulteert in ‘behagend’
gedrag dat het aantal te overwegen keuzes vereenvoudigt en de beslissingskwaliteit suboptimaliseert.11
Als de achteruitgang van de organisatie geleidelijk plaatsvindt, kan hierrond gewenning ontstaan,
een fenomeen dat ‘sluipende of kruipende normaliteit’ genoemd wordt.12 Om te zien wat een
langzaam ontwikkelende crisis zou kunnen worden, moeten leiders hun biases over ‘normaliteit’
overwinnen.13 Mensen hebben namelijk de neiging te geloven dat de dingen in de toekomst
zullen functioneren zoals ze in het verleden normaal hebben gefunctioneerd en onderschatten
daarom zowel de waarschijnlijkheid van een ramp als de mogelijke gevolgen ervan. Iedereen
dacht in het begin dat Corona zoiets als griep was of dat het wel ingedamd zou worden zoals bij
de Ebola- of Sars-epidemie. Dit kan leiden tot situaties waarin mensen zich niet goed voorbereiden
op rampen en op grotere schaal het falen van regeringen om de bevolking niet mee te nemen in
de voorbereiding op rampen. Ongeveer 70% van de mensen zou die vooringenomenheid over
normaliteit vertonen tijdens een ramp.14
Goede crisisleiders stellen in een crisis dan ook voortdurend de vraag: ‘Wat betekent dit in het licht
van wat we al weten?’ Dit doen ze door voortdurend verschillende bronnen en soorten van
informatie naast elkaar te leggen terwijl de crisis zich ontvouwt om te onderzoeken of wat ze denken
en doen nog klopt15 en te observeren hoe goed hun reacties werken.16 Ze gebruiken
uitzonderingen en verrassingen als voeding voor het verdere zoekproces en proberen zich mentaal
zo goed mogelijk verschillende scenario's voor te stellen.17
Dit lijkt makkelijker dan het is. Er is veel literatuur beschikbaar die uitlegt waarom de meeste mensen
het erg moeilijk vinden om informatie te verwerken en te delen in tijden van stress en diepe onzekerheid. Effectieve ‘sensemaking’ vereist namelijk een goed gerepeteerde methode om informatie
te verwerken, deze te delen met de juiste mensen en hun feedback te overwegen. Er dient een
dynamisch beeld gecreëerd te worden dat iedereen begrijpt, er moeten mogelijke ‘toekomsten’
en mogelijke gevolgen worden geanalyseerd en specifieke informatiebehoeften worden geformuleerd
(die op de een of andere manier moeten worden opgehaald). Het vraagt dus, in termen van
Kahneman: ‘slow thinking’: langzaam, inspannend, logisch, berekend denken, in plaats van ‘fast
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thinking’: snel, automatisch, emotioneel, … en dat op een stressvol moment waarop mensen de
neiging hebben over te schakelen op ‘fast thinking’.18
Hoe goed leiders ook mogen zijn in niet-crisissituaties, als ze geen ervaring of training hebben om te
functioneren onder deze omstandigheden, grijpen ze meestal terug op hun intuïtie, die gebaseerd is op
opgebouwde ervaring in een andere, stabielere context, en dus op hun reguliere leiderschapsstijlen
en managementinstrumenten die “meer van hetzelfde” zijn en een crisissituatie vaak erger maken.

Hebben we een verandering in leiderschap nodig?
Op het moment dat een raad van bestuur, raad van toezicht of raad van commissarissen beseft
dat er een levensbedreigende prestatiedaling plaatsvindt of aankomt, luidt voor hen de vraag:
hebben we een verandering in leiderschap nodig? Of anders uitgedrukt: moeten we de huidige
leider vervangen?
O’Kane & Cunningham (2014) komen na het analyseren van verschillende turnarounds tot de
conclusie dat dit geen eenvoudige beslissing is:
• Ja: als de huidige leider te veel geloofwaardigheid en het vertrouwen van zijn/haar
stakeholders heeft verloren, en/of er een onmiddellijke behoefte is aan nieuwe
perspectieven en vaardigheden, en/of de situatie vraagt om iemand die de verandering
en/of een signaal over de veranderingsintentie verdedigt.
• Vertraagd: als het netwerk van de zittende leider, reputatie en/of vaardigheden vereist zijn
tijdens de beginfase van het herstel.
• Nee: als intieme kennis van de markt en het organisatieleven snelle corrigerende
maatregelen mogelijk maakt en als verbeterde relaties, integriteit en vertrouwen als een
belangrijke motor voor verandering kunnen dienen.

CASUS
Bij een groot internationaal productiebedrijf ontstond een crisissituatie door het te lang achterhouden van een omvangrijke financiële problematiek. De geloofwaardigheid van en vooral het
vertrouwen in de CEO en de CFO stonden zo onder druk dat (in dit geval) de aandeelhouders
besloten beiden te vervangen ondanks hun diepgaande kennis van en ervaring met het bedrijf.

Soms wordt ook besloten de CEO te laten zitten en in te grijpen in het team.

CASUS
Er was een ineenstorting van de prestaties van een organisatie waar een jaar eerder een nieuwe
CEO was benoemd. Zijn team zat echter al veel langer en wist noodzakelijke veranderingen door
de tijd heen tegen te houden of liet slechts cosmetische veranderingen doorvoeren. Deze CEO
besloot een deel van zijn team te vervangen door externe bestuurders en een deel te promoveren vanuit het bestaande management om voldoende ervaring en affiniteit te borgen.
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Om een besluit te kunnen nemen, dienen bedrijven en hun raden van bestuur een kosten-batenanalyse vanuit meerdere perspectieven uit te voeren. Hiermee kunnen ze vaststellen of een
beroep op de expertise van de zittende leider doen en de bestaande kennis van de cultuur,
strategie en industrie van de organisatie opweegt tegen de behoefte aan een nieuwe start en een
verandering van richting. Een vertragende tactiek – waarbij een verandering van leiderschap
opzettelijk wordt uitgesteld tot later in het turnaround-proces – kan nuttig zijn als de potentiële
verstoring door een verandering van leidinggevende niet meteen opweegt tegen de kennis en het
netwerk van het zittende leiderschap, maar de geloofwaardigheid van het leiderschap wel
aanzienlijk is ondermijnd door de achteruitgang.19
Nieuwe leiders dienen twee acties te ondernemen voor ze de baan aannemen: ten eerste, de
criteria kennen waarmee ze zullen worden geëvalueerd en ten tweede, de raad duidelijk maken
welke middelen (waaronder tijd) ze nodig hebben. Kandidaten voor de leiderschapsrol moeten
begrijpen hoe het spel wordt gespeeld. Cruciale onderhandelingen moeten plaatsvinden voor ze
de positie aanvaarden, want dan hebben ze de meeste invloed. Als men opteert voor een
nieuwe leider, dient hij of zij eerst ‘managing up’ te doen, voor er aan ‘managing down’ gedaan
kan worden. Het is voor nieuwe leiders in eerste instantie dus vooral zaak om tijd door te brengen
met de raad van bestuur/toezicht/commissarissen. CEO's van onrustige bedrijven moeten de
communicatie met de raad voeren en haar leden tot een onderdeel van een leidende coalitie
maken.20

Afstand nemen van de achteruitgang of niet?
Op het moment dat de top zich realiseert dat er een levensbedreigende situatie voor de
organisatie ontstaat lopen ze tegen een tweede dilemma aan: moeten we als leiders afstand
nemen van de achteruitgang of niet? 21
Ook hierop is het antwoord ja en nee. Geen van beide benaderingen kan afzonderlijk worden
gevolgd, maar het managen van deze spanning verschilt aanzienlijk tussen nieuwbenoemde en
zittende leiders. Beide soorten leiders zijn er zich bewust van dat ze toewijding en capaciteiten
moeten tonen voor de komende uitdaging en ervoor moeten zorgen dat ze hun geloofwaardigheid om de ommekeer te leiden niet ondermijnen.
Nieuwbenoemde leiders zijn eerder gericht op het afstand nemen van de achteruitgang, maar niet
in die mate dat hun eigen inzet in twijfel wordt getrokken. Dit doen ze meestal door de nadruk te
leggen op externe factoren die hebben bijgedragen aan de huidige bedreigende situatie
waarover zij geen controle hadden. Soms geven zij ook het vorige leiderschap daarvan de schuld.
Zittende leiders zijn eerder bezorgd over het opnemen van verantwoordelijkheid voor hun bijdrage
aan de achteruitgang. Ze communiceren een geïnformeerde en ‘geframede’ visie van wat mis is
gegaan en waarom, en hoe ze nu het vermogen hebben om de zaken onder controle te nemen.
Ze tonen nederigheid en bouwen vertrouwen, en gedeeld eigenaarschap van het veranderingsprogramma, wat voor hen extra belangrijk is. Het is voor nieuwbenoemde leiders echter beter de
nadruk te leggen op hun 'nieuwheid' en frisse inzichten. 22
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2. Reanimatie
Hoe te communiceren over de situatie: urgentie of kalmte?
Nadat de ernst van de prestatiedaling is doorgedrongen tot de top en de vraag is beantwoord in
welke mate de leiders eigenaarschap nemen voor de oorzaken ervan, ontstaat de vraag:
hoe moeten we de situatie communiceren naar de rest van de organisatie en samenleving?
Als het gaat over een maatschappelijke crisis is regel één: toon empathie. 23 Behandel de
menselijke tragedie als een eerste prioriteit. Mensen richten zich eerst op hun eigen overleving en
andere basisbehoeften. Zal ik ziek worden of pijn lijden? Wat met mijn familie? Wat gaat er
gebeuren? Wie zorgt voor ons? Leiders mogen geen communicatie-, HR- of juridische afdeling
inzetten om deze vragen te beantwoorden. Bij een crisis is het van het grootste belang dat leiders
een essentieel aspect van hun rol vervullen: een positief verschil maken in het leven van mensen.
Aangezien elke crisis mensen op een bepaalde manier treft, moeten leiders zorgvuldig letten op
hoe mensen hiermee worstelen en de nodige maatregelen nemen om hen te ondersteunen.24

CASUS
Bij een crisissituatie in een financiële instelling was de potentiële impact dermate groot dat de
raad van commissarissen besloot een aantal commissarissen direct naast de CEO te delegeren en
als team de communicatie te verzorgen. Hierdoor werd (in dit geval) succesvol de ernst van de
situatie benadrukt en beschikte de CEO over een klankbord over wat te doen stond.

Er is veel onderzoek dat uitlegt hoe je massacommunicatie bij crises het beste verzorgt. Het moet
de crisis en de gevolgen ervan uitleggen en wat er wordt gedaan om de gevolgen tot een
minimum te beperken. Het moet ook 'bruikbaar advies' bevatten, waarin wordt uitgelegd wat
moet worden gedaan, door wie en waarom.25 Er wordt gesproken vanuit het ‘wij-perspectief’ en
alle communicatie is eerlijk en transparant, er wordt niets verdoezeld. In het digitale tijdperk is het
belangrijk om iedereen in de organisatie in te lichten, hen te trainen in en te helpen met de
boodschap die gebracht moeten worden naar de buitenwereld, zodat zij helpen de organisatie te
beschermen. De boodschap wordt consistent, actiegericht en snel (niets is zo dodelijk als niets
zeggen op het moment dat er antwoorden nodig zijn) gebracht. Alle vormen van media, ook
sociale media, worden omarmd,26 evenals alle stakeholders: raad van commissarissen/toezicht,
ondernemingsraad, de belangrijkste leveranciers en klanten, financiers, etc.
Een goed verhaal helpt bij het interpreteren van overtuigingen over de betekenis van gebeurtenissen, problemen, crises, beleidsveranderingen en leiders. Als de turnaround-leider een overtuigend en dus geloofwaardig verhaal presenteert, wordt daarmee een dominant kader gegeven
van waaruit gebeurtenissen kunnen worden bekeken en geïnterpreteerd. Zonder dit kader gaan
andere stakeholders in de buitenwereld hun eigen kader gebruiken en ook zij hebben last van de
‘self-serving’ bias (wat fout gaat ligt aan anderen, wat goed gaat aan hen). Als zittende leiders er
niet in slagen zo'n kader op te leggen, zullen hun interne tegenstanders zelfs proberen hun kader op
te dringen, wat kan leiden tot interpretaties die de lopende inspanningen voor de crisisbeheersing
minder ondersteunen.27
Om de buy-in en het commitment voor de noodzakelijke complexe veranderingen veilig te stellen
wil je enerzijds de urgentie over de omvang van de situatie bevorderen, maar anderzijds wil je
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kalmte uitstralen om vertrouwen te wekken. Geen van beide benaderingen kan afzonderlijk
gevolgd worden, de klemtoon wordt voor een deel bepaald door het feit of er wel of niet een
verandering in leiderschap is geweest.28 In organisaties waar het leiderschap niet verandert,
richten leiders zich voornamelijk op het communiceren van de ernst van de achteruitgang om de
urgentie te bevorderen, om 'ruimte' te creëren voor verdere prestatieafname en om positie in te
nemen voor de lof die voortkomt uit vroege prestatieverbetering. Ze zorgen ervoor dat ze de
angsten niet laten escaleren of het vertrouwen uithollen.29
Leiders kunnen negatieve beoordelingen van externe marktwaarnemers en klanten gebruiken om
zelfgenoegzame stakeholders te overtuigen van de onzekere staat van de organisatie. Als ze een
externe partij gebruiken als bron van slecht nieuws zijn zij zelf slechts het feedbackkanaal.30 Ze wijzen
werknemers op wat ze te verliezen hebben, maar ook wat ze te winnen hebben. De klassieke
benadering om de weerstand tegen een ommekeer te overwinnen is de voorgestelde
verandering te relateren aan het eigenbelang van de werknemers.31
Zittende leiders leggen een veel grotere nadruk op het overbrengen van kalmte, het opvangen
van emoties en het bouwen van vertrouwen in het vermogen van de leider om de turnaround te
realiseren. Ze voorkomen paniek, controleverlies of demoralisatie.32 Als dat goed ingestoken wordt
en goed verloopt dan hebben ze het vermogen om los te komen van een beladen situatie en
helder na te denken over hoe ze door de situatie heen kunnen navigeren. Deze eigenschap
wordt meestal gevonden bij goed onderlegde leiders die nederig, maar niet hulpeloos zijn.33 Of
zoals een zittende leider het ooit zei: “Als je met tegenslag wordt geconfronteerd, kun je niet bang
zijn, want dat wordt besmettelijk. Ik ben dus als een eend, ik lijk kalm en beheerst, maar mijn
voeten zijn razendsnel aan het trappelen.” In beide gevallen zorgen leiders ervoor dat ze niet
eendimensionaal met de spanning omgaan.34

Omgaan met spanningen en emoties
In tijden van crisis dienen leiders dus extra kalm te blijven en zelfvertrouwen uit te stralen. Ze dienen
een ‘holding space’ te creëren voor anderen. Dit is een plaats waar de leider het leed van anderen
verzacht en hen helpt de verwarrende situatie te begrijpen. Zonder deze ruimte gecreëerd door de
leider staan mensen niet open voor een nieuwe visie35.
Meer zelfs, na de eerste klap kan de dynamiek in een organisatie snel donker worden en kan een
cyclus van negativiteit ontstaan als deze ruimte er niet is: mensen beginnen met de vinger naar
elkaar te wijzen op zoek naar schuldigen of collega's in andere delen van de organisatie worden
belachelijk gemaakt. Dit resulteert in spanningen die de samenwerking belemmeren en die al snel
ontaarden in het beschermen van “het eigen deel”. Dit leidt vervolgens tot toenemende isolatie
binnen de hele organisatie, wat dan weer tot geheimhouding leidt. Als mensen niet langer samen
optrekken, merken ze dat ze minder in staat zijn om verandering teweeg te brengen en uiteindelijk
gaan velen geloven dat ze hulpeloos zijn. De passiviteit zet in en dan komt de ultieme pathologie
van organisaties in problemen op gang: de collectieve ontkenning van problemen.36
Een turnaround heeft dus ‘toxic handlers’ nodig. Leiders die vrijwillig hun schouders zetten onder de
woede en droefheid die bij het organisatieleven horen. Ze zetten donkere energie in de organisatie
om in lichte energie. Dit vraagt om een plek waar het “gif” dat ze dagelijks innemen wordt
(weg)gezuiverd. Zoals alle leiders die op duurzame wijze leiderschap tonen, zoeken ook ervaren
turaround-leiders daarom regelmatig hun ‘derde plek’ op. De eerste plek is thuis, de tweede op
het werk en de derde plek is die waar ze kunnen helen van het “gif” waar ze dagelijks mee in de
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weer zijn. Neurologisch onderzoek toont aan dat dit een plek in de natuur kan zijn waar ze zich
ontspannen of fysiek inspannen, of waar ze juist helemaal niets doen, luieren of slapen, luisteren
naar klassieke muziek of mediteren, of waar ze zich kunnen verbinden met anderen, kunnen
ventileren en sociale steun ervaren.37 Deze derde plek helpt ook de eerder genoemde mentale
biases te voorkomen en uithoudingsvermogen voor het hele turnaround-proces te kweken.38

CASUS
Een turnaround-leider van een grote zorginstelling maakte elke vrijdag zijn agenda vrij om op een
bootje op het water hout te gaan bewerken. Zo liet hij elke week het “gif” van de organisatie
achter op dat bootje. En stap voor stap hielp hij mee de ommekeer in de organisatie te maken.
Dat bootje is wat in de literatuur de ‘derde plek’ wordt genoemd.

Leiders dienen dus 'bounded optimism' of vertrouwen gecombineerd met realisme te tonen. Als
leiders in een vroege crisis ondanks duidelijk moeilijke omstandigheden buitensporig vertrouwen
tonen, kunnen ze hun geloofwaardigheid verliezen.39 Ervaren turnaround-leiders vermijden
daarom voorbarige verkondigingen van overwinning en omarmen het adagio: ‘beloof minder,
lever meer’.40 Leiders wekken meer vertrouwen door te stellen dat de organisatie een weg door
de moeilijke situatie zal vinden en tegelijk te laten zien dat ze de onzekerheid van de crisis
onderkennen en informatie verzamelen om hier het hoofd aan te bieden. Als de crisis voorbij is, is
meer optimisme gepast (en kan het veel minder worden begrensd).41
Leiders dienen dus voor anderen betekenis te geven aan de crisis en "authentieke hoop en
vertrouwen" te bieden.42 Goede leiders verwachten dat miscommunicatie zal ontstaan, maar
proberen deze te minimaliseren door de situatie door de ogen van anderen te zien. Omdat ze
weten dat een crisis een complexe situatie is, vermijden ze (snelle) sterke publieke uitspraken over
oorzaken en oplossingen, wat valse geruststelling zou geven. Bovendien ondermijnt dat de ernst en
de urgentie. Ze vermijden ook mogelijke tweedelingen (bv. ‘tegen die deadline was het toch
opgelost?’), waardoor ze later nog andere richtingen kunnen kiezen zonder een vervelende, en
vaak politiek dure, publieke bocht te moeten maken. Ze maken het mogelijk om bruikbare
feedback te geven, waardoor ze weten hoe de boodschap wordt ontvangen. En ze begrijpen
heel goed dat een crisis bestaat uit een reeks kleinere crises en dat gevoelig zijn voor die kleinere
drama's hen kan helpen om de betekenis van de grotere crisis te begrijpen.43

Moet de leider de volledige controle over het herstel hebben?
Een ander belangrijk dilemma voor turnaround-leiders is de mate waarin ze de controle en
besluitvorming centraliseren en de mate waarin ze inclusief zijn om het personeel niet te
vervreemden of te demotiveren. Hoewel beide benaderingen belangrijke voordelen hebben voor
het leiden van een ommekeer, geven veel leiders onterecht prioriteit aan het centraliseren van
controle en besluitvorming in hun reactie op deze spanning.44
Dit is op zich niet vreemd en kan tevens erg waardevol zijn in een dergelijk situatie, want hierdoor
kunnen leiders nauwere controle over middelen houden, de besluitvorming versnellen, de prestaties
nauwlettend volgen, discretie realiseren en desinformatie beperken – en dat op een kritiek moment
in het turnaround-proces. Als turnaround-leiders echter enkel hiervoor kiezen, kan dit erg kostbaar
zijn. Eerdere studies hebben aangetoond dat het verbeteren van delegatie en overleg tijdens een
ommekeer kan leiden tot flexibiliteit, verhoogde niveaus van betrokkenheid, steun voor het
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definiëren van verwachtingen, verminderde angst- en weerstandsniveaus en kritische feedbacken leermogelijkheden voor het leiderschapsteam.45
Goede turnaround-leiders gaan dan ook niet eendimensionaal met deze tegenstellingen om en
beoefenen een vorm van participatief leiderschap. Dit niet doen zorgt ervoor dat alle uitingen
van sympathie en begrip anders hol overkomen.46 Door openheid te bevorderen, creëren ze een
klimaat waarin werknemers comfortabel hun zorgen kunnen uiten. Ze creëren psychologische
veiligheid in een emotionele, gespannen omgeving, die zo kenmerkend is voor een crisis.47 48.
Dit zet de deur open voor creatieve suggesties van werknemers, die mee kunnen zoeken naar
oplossingen voor het probleem. Ze moedigen aan dat er reflectieve tegenspraak ontstaat zonder
angst voor repercussies. Zoals perceptiedeskundige en massapsycholoog Jaap van Ginneken
schrijft in het Financieele Dagblad: ‘Als je geen tegenspraak organiseert, krijg je een soort monocultuur waarin blijkt dat je bepaalde dingen met zijn allen hebt gemist’.
Goede turnaround-leiders geven hierin het positieve voorbeeld en zijn sociaal betrokken op een
manier die ervoor zorgt dat problemen worden blootgelegd. Ze doen bijvoorbeeld aan ‘management
by walking around’ of houden bijeenkomsten met brede geledingen uit de organisatie, waardoor
ze de vinger aan de pols houden en kansen creëren voor authentieke persoonlijke interacties. 49. In
die interacties creëren ze de ‘holding space’. Dit doen ze door sterk in het hier en nu te blijven. Ze
laten zich niet verleiden om zich dan op de toekomst te concentreren. Het zou escapisme zijn als
ze de onmiddellijke ervaringen en zorgen van mensen niet kunnen zien en begrijpen. Ze tonen
een aanhoudende, aandachtige beschikbaarheid waardoor anderen gewoon kunnen zijn wie ze
zijn. Dit is meer dan alleen dichtbij en ondersteunend zijn wanneer dat nodig is; het is een
combinatie van toestemming (om te voelen wat we ook voelen zonder beschaamd of
overweldigd te zijn) en nieuwsgierigheid (om na te denken over verschillende manieren om onze
omstandigheden te begrijpen en uiteindelijk onze toekomst voor te stellen). De kern van die
‘holding space’ is het erkennen van leed en moeilijkheden zonder toe te geven aan
machteloosheid.50
Uiteindelijk nemen crisisleiders de verantwoordelijkheid voor de wendbaarheid van de organisatie
en doen dit door ‘friction of friendly minds’.51 Goede turnaround-leiders gaan er namelijk vanuit
dat iedereen een stukje van de puzzel heeft en dat alternatieve visies op de situatie bijdragen aan
een rijkere ervaring van de situatie.52 Ze zien overleg dus als voorwaarde voor effectieve en
legitieme besluitvormingsprocessen, zeker in tijden van crisis, terwijl er tegelijkertijd sprake is van
tijdsdruk en (veelal) centralisatie van communicatie. Overleg helpt dan om alternatieve
argumenten naar voren te brengen en vergemakkelijkt het 'onderzoeken' van eventuele
consensus. Dit gebeurt voor een beslissing genomen wordt en ook wanneer er feedback op de
beslissing komt. De voortdurende discussie helpt om pathologische verschijnselen te voorkomen,
zoals groepsdenken en het mentaal vasthouden aan foute beslissingen om te bewijzen dat het
klopt. Ook maakt het korte metten met het idee dat leiders alle beslissingen moeten nemen tijdens
een crisis en helpt zo de val van de 'grote man' te vermijden. 53
In veel gevallen wordt wel de nadruk gelegd op gecentraliseerde controle, maar wordt dit
tegelijkertijd gematigd door een stuk inclusiviteit en delegatie, ter bevordering van de
samenwerking en het vertrouwen op de werkplek en van de buy-in van werknemers voor het
complexe veranderingsprogramma.54 Meestal zet de leider eerst een structuur uit voor de
betrokkenheid.55 Of zoals een CEO het formuleerde:56 "Ik leid het denkproces en geef richting. Ik weet
vaak wat het uiteindelijke antwoord zal zijn, maar als ik die beslissing zelf neem, zal het resultaat
anders zijn dan als ik het met mijn mensen heb besproken.”
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Leiderschap in turnaround-processen en crises is vaak een vorm van gedeeld leiderschap.
De situatie is complex. De mate waarin het leiderschap gedeeld wordt – enkel aan de top, of ook
lager in de organisatie – hangt mede af van de fase van de turnaround en het soort crisis.
Een klassieke rolverdeling is bijvoorbeeld de CEO die visie, vernieuwing, inspiratie brengt, en de
CFO of COO die ervoor zorgt dat alles financieel en organisatorisch blijft kloppen. Bij diepe,
onverwachte crises ziet de structuur er vaak anders uit. In zulke situaties kan een kleine groep
leidinggevenden op het hoogste niveau van een organisatie niet snel genoeg informatie
verzamelen of beslissingen nemen om effectief te reageren.57 Goede turnaround-leiders hebben
dan een nederige houding en tonen geen overmoed, maar zijn wel daadkrachtig.58 59
Leiders kunnen hun organisaties beter mobiliseren door duidelijke prioriteiten te stellen voor de
vereiste reactie, de regels eenvoudig te houden en mensen in staat te stellen oplossingen te
ontdekken die deze prioriteiten dienen en ze ook te implementeren.60 61 Strategisch crisisbeheer is
uiteindelijk het orkestreren en faciliteren van een gezamenlijke reactie op een urgente dreiging. 62
Strategische crisismanagers dienen zich alleen met strategische kwesties bezig te houden;
ze moeten voorkomen dat ze verstrikt raken in operationele besluitvorming. Ze organiseren een
aanpassingsproces, niet een zoektocht naar technische oplossingen. Ze zijn geen 'opperbevelhebber'. Dit is echter moeilijker dan het lijkt, want strategische beslissingen worden niet voorzien
van labels die aangeven of ze het best op strategisch of operationeel niveau kunnen worden
genomen. Bovendien zijn ze onderling met elkaar verweven. Meestal zijn er een beperkt aantal
strategische vraagstukken en talrijke operationele vraagstukken, wat een verleiding inhoudt om
betrokken te raken bij het operationele niveau.63 64

Voorbereiden vs. improviseren
Vaak is strategische actie tijdens een crisis te vergelijken met het dilemma van de zeeman die zijn
schip ingrijpend moet herstellen, wetende dat hij de haven niet kan bereiken: de zeeman moet
enerzijds uitzoeken wat nodig is en anderzijds wat mogelijk is. Het betreft het bouwen van een
brug waar tegelijkertijd overheen gelopen moet worden. Dit betekent dat zingeving en actie bijna
gelijktijdig plaatsvinden, meestal zonder volledige informatie, zoals ook wordt gesuggereerd door
onderzoek naar besluitvorming onder hoog tempo en in onzekere omstandigheden. Daardoor
kunnen strategische doelstellingen niet vast worden omlijnd, maar moeten ze worden aangepast
naarmate de situatie zich ontwikkelt. Veelal is een richtinggevende visie noodzakelijk die de
nodige aantrekkingskracht mobiliseert. De belangrijkste doelen (het ‘wat-niveau’) zijn daarbij in
grote lijnen bekend. De strategie (het ‘hoe-niveau’ ten opzichte van die doelen) is echter meer
‘vloeibaar’ en wordt sterk situationeel bepaald.
Doelstellingen vastleggen voorafgaand aan crisisgebeurtenissen (bijv. via planningsdocumenten)
kan voor sommige doeleinden nuttig zijn, maar in het beste geval zijn dit voorlopige doelen. 65
Leiders kunnen dus niet meer reageren zoals ze zouden doen in een meer routinematige crisis,
door vooraf opgestelde plannen te volgen. Tijdens een crisis die gekenmerkt wordt door grote
onbekendheid en onzekerheid, worden effectieve antwoorden grotendeels geïmproviseerd. Wat
leiders nodig hebben tijdens een crisis is niet een vooraf gedefinieerd actieplan, maar een gedrag
en mentaliteit die voorkomen dat ze overdreven reageren op de ontwikkelingen van gisteren en
die hen helpen om vooruit te kijken.66
Hoewel grote strategische doelstellingen dus moeten worden bijgestuurd door voortdurend
onderzoek, door experimenteren en improvisaties, suggereert niets van dit alles dat strategisch
verantwoordelijken ‘zomaar wat doen’. Geavanceerde planningen hebben mogelijk een beperkte
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effectiviteit,67 maar goede voorbereiding blijft kritisch. Die voorbereiding bestaat onder meer uit
analyses van de belangrijkste kwetsbaarheden, stresstesten op de strategie en de financiën, de
ontwikkeling van procedures en mandaten, een overzicht van potentiële maatregelen, borging
van de bereikbaarheid, inrichting van goed uitgeruste locaties, etc. Een voorbereiding die
hieraan niet voldoet kan zelfs bestuurlijk verwijtbaar zijn.
Perfectie is hier de vijand van goed. In een crisis kunnen leiders niet wachten op de perfecte
informatie, er zijn te veel onbekende factoren en verrassingen, waardoor de feiten misschien niet
duidelijk worden binnen de vereiste besluitvormingstermijn. Ze nemen daarom kleine incrementele
stappen, die ze voortdurend aanpassen;68 69 maar hebben tegelijkertijd een coherente visie als
ijkpunt waarbinnen de incrementele stappen worden genomen.
In de praktijk betekent dit vaak pauzeren bij crisisbeheersing, de situatie vanuit meerdere
invalshoeken beoordelen, anticiperen op wat daarna kan gebeuren en dan handelen. De
‘pauze-beoordelen-anticiperen-handelen-cyclus’ moet doorgaan, want het helpt leiders een
staat van weloverwogen kalmte te behouden en te voorkomen dat ze overdreven reageren op
nieuwe informatie. Hoewel sommige momenten van de crisis onmiddellijke actie vereisen, zonder
tijd om te beoordelen of te anticiperen, zullen leiders uiteindelijk gelegenheden vinden om te
stoppen, na te denken en vooruit te denken voordat ze verdere stappen ondernemen.70
Leiders in crisis gaan dus improviseren: ze bouwen verder op wat beschikbaar is (mensen,
middelen, tijd…) en werken met de situatie zoals die is, niet met wat wenselijk is. Ze hanteren
voortdurend de 'test- en leerstrategie’ om hypothesen te toetsen bij nieuwe feiten en twijfels en
om te vermijden dat ze onomkeerbare beslissingen nemen. De besluiten die ze nemen zijn
‘robuust’: ze blijven flexibel onder verschillende situaties in de toekomst. 71
Om deze snelle probleemoplossing en uitvoering onder stressvolle, chaotische omstandigheden
te bevorderen, kunnen leiders een netwerk van teams organiseren. Zo’n netwerk bestaat uit een
zeer aanpasbare verzameling van groepen, die verenigd zijn door een gemeenschappelijk doel
en op vrijwel dezelfde manier samenwerken als de individuen die in een enkel team samenwerken.72
Ongeacht hun functionele reikwijdte vertonen effectieve netwerken van teams verschillende
kwaliteiten. Ze zijn multidisciplinair: de ervaring leert dat crises een mate van complexiteit vertonen
die het noodzakelijk maakt om experts uit verschillende vakgebieden in te schakelen. Ze zijn
ontworpen om te handelen, alleen het inwinnen van ideeën van experts is niet genoeg.
Experts moeten informatie verzamelen, oplossingen bedenken, deze in de praktijk brengen en ze
onderweg verfijnen. De teams zijn aanpasbaar, worden gereorganiseerd, uitgebreid of ingekrompen
naarmate ze meer leren over de crisis en naarmate de omstandigheden veranderen.

73

Turnaround-leiders verwachten onderbrekingen en storingen in de communicatie en de tijdelijk
werkbare overeenkomsten. Ze tolereren de ambiguïteit die nu eenmaal inherent is aan het
coördineren van groepen mensen die nog nooit samen hebben gewerkt, zoals verschuivende en
overlappende beslissingsbevoegdheden. Ze investeren daarom veel energie in relaties met allerlei
(al dan niet terechte) belanghebbenden.74 Ze gaan zorgvuldig om met de veranderende invloed
van de belangrijkste stakeholders tijdens het proces. Hierdoor kunnen ze legitimiteit en steun voor
hun acties realiseren en behouden, anders lopen ze het risico de controle over de ommekeer te
verliezen.75 Door regelmatig te onderzoeken of het bestuur akkoord blijft, maken ze niet de
vergissing om stilte met toestemming te verwarren.76
Dit soort leiders bevordert samenwerking en transparantie in het hele netwerk van teams door
autoriteit te verspreiden en informatie te delen. Met andere woorden, ze laten zien hoe de teams
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zelf moeten werken. In crisissituaties zullen leiders soms instinctief de beslissingsbevoegdheid
consolideren en informatie controleren, op basis van een strikte ‘need-to-know’-basis. Maar goede
turnaround-leiders doen ook het tegenovergestelde en moedigen hierdoor teams aan om dit
voorbeeld te volgen.77 Ze geven teams de vrijheid en ruimte om te zoeken naar betekenis van de
situatie en hoe ermee om te gaan, en ze trainen hen in het snel beraadslagen.78 79
Als een organisatie in een cyclus van verval is geraakt, kan een CEO de achteruitgang van de
organisatie enkel omkeren door het momentum te veranderen en mensen opnieuw te empoweren,
waarbij geheimhouding en ontkenning worden vervangen door dialoog, beschuldiging en
minachting door respect, vermijding en afscherming door samenwerking, en passiviteit en hulpeloosheid door initiatief.80

CASUS
Een groot internationaal opererend bedrijf was in een leiderschapscrisis gekomen doordat een
voorganger van de nieuwbenoemde CEO te lang gewacht had met het doorvoeren van
ingrepen. In plaats van een directief turnaround-traject in te zetten, koos de nieuwbenoemde
CEO voor het bevorderen van vertrouwen en het kweken van teamgeest om vanuit die basis
samen te werken aan de noodzakelijke veranderingen.

3. Reparatie
Bezuinigen of herpositioneren?
Goede turnaround-leiders vermijden snelle en radicale (markt)beslissingen voor ze een
betrouwbaar begrip hebben van de krachten die spelen. Een strategie kan nooit alleen
gebaseerd zijn op eigen beoordeling, maar moet ook gestuurd worden door de perceptie van
anderen (klanten, concurrentie, leveranciers, burgers, etc.).81 Daarmee is niet alles opgelost.
Een volgende spanning is de mate waarin turnaround-leiders zich richten op bezuinigingen en
verbetering van efficiëntie en de mate waarin ze zich concentreren op het strategisch positioneren
van de organisatie voor groei.82 Pakken ze de dieperliggende oorzaak aan (verandering van de
2e orde) of enkel het event dat de turnaround uitlokte (verandering van de 1e orde)?
Goede turnaround-leiders houden deze spanning in focus tussen bezuinigingen en strategische
groei-initiatieven steeds in evenwicht. Over de hele lijn van een turaround of crisis vermijden ze
dan ook tweedelingen of benaderingen die de complexiteit van de realiteit tekortdoen. Ze
overwinnen dilemma’s door niet te denken in ‘nu of nooit’, ‘doen of niet doen’, ‘iedereen of
niemand’ maar door te denken in gradaties, in grijsschalen. 83 Dialectisch denken en evenwichtige
besluitvorming bij het integreren van tegenstrijdige informatie en concurrerende belangen in de
organisatie is tijdens het hele proces een kernvaardigheid voor turnaround-leiders.84
Een eerste stap is om zo snel mogelijk het bloeden te stoppen. Wanneer de kernactiviteit van de
organisatie in gevaar is, is het van cruciaal belang deze te beschermen en te stabiliseren door
niet-essentiële eenheden van de organisatie weloverwogen te ontbinden of af te stoten. De eerste
focus, op korte termijn, ligt op het voorkomen dat (nog meer) geld (of bv. mensenlevens) verloren
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gaat. De focus ligt traditioneel op liquiditeit. Hiervoor kunnen soms ook indirectere, lossere functies
stopgezet worden, en worden de organisatiekosten zo snel mogelijk verlaagd. Daarna kunnen
turnaround-leiders hun aandacht volledig richten op het positioneren van hun bedrijven om de
omzet terug te verhogen.85

CASUS
Een holding met daaronder een aantal werkmaatschappijen kreeg een aanzegging van de bank
dat de bestaande kredietlimieten volgetrokken waren en dat er geen bereidheid was deze uit te
breiden. Gezien de directe liquiditeitscrisis werd besloten een aantal activiteiten te verkopen en
het werkkapitaal op dagbasis te managen, mede door in overleg te treden met afnemers en
toeleveranciers. Ook werd besloten tot een aantal sale-en-leaseback constructen om liquiditeiten
vrij te maken.

De aard van deze balans wordt beïnvloed door de vraag of de onderneming een operationele of
een strategische ommekeer nastreeft. Leiders die een operationele ommekeer nastreven, maken
zich meer zorgen over het nauwkeurig afstemmen van hun kernfocus als platform voor toekomstige
groei dan over het herpositioneren van hun toekomstige richting als onderdeel van de herstructurering.
Dit laatste is meer het geval bij leiders die een strategische ommekeer nastreven, wat vaker gebeurt
als de top de oorzaak van de prestatiedaling toeschrijft aan interne in plaats van externe
factoren.86 Zij doen frequenter aan strategische introspectie en planning op langere termijn om
groei- en uitbreidingsinitiatieven te ontwikkelen, door bijvoorbeeld de organisatie om te leiden
naar nieuwe markten, nieuwe producten, acquisities enz. Toch blijken goede turnaround-leiders
unaniem bezuinigingen en strategische groei-initiatieven tijdens de ommekeer van de organisatie
in evenwicht te houden, waarbij geen van de twee expliciet prioriteit krijgt.87 Hooguit is sprake van
een faseverschil; het vrijmaken van financiële middelen om primair te kunnen overleven en voorts
om te kunnen investeren.

4. Herstel
Voortgang consolideren
Bij discontinuïteit is een andere uitdaging op het gebied van leiderschap het verminderen van de
bureaucratie in de organisatie. Deze leiders moeten bureaucratische obstakels verwijderen die
het pad blokkeren om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Turnaround-leiders beschermen hun
medewerkers tegen bedrijfspolitiek en staan hen toe om risico's te nemen. Ze geven aan dat falen
acceptabel is, en niet persoonlijk gemaakt wordt, zolang ervan geleerd wordt en er een voorwaartse
beweging in blijft zitten. Op die manier kunnen risico en aansprakelijkheid in evenwicht blijven.88
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CASUS
Nadat een grote zakelijke dienstverlener de continuïteit in de bedrijfsvoering hersteld had en
vanuit het management voldoende liquiditeiten vrijgemaakt waren, besloot de CEO tot het
opzetten van innovatieve informatievoorziening over de diensten van andere partijen in één
nieuwe internetomgeving.

Om de concurrentie voor te blijven moet een organisatie getalenteerde mensen werven en
behouden. Het is een vanzelfsprekendheid om organisaties te adviseren ‘de juiste mensen in te
huren’, maar wie zijn zij? Elke situatie is anders. Belangrijk is om de ‘sterren’ niet te verzamelen in
één team maar ze te verspreiden in de organisatie zodat hun vaardigheden doorfilteren. Ook hier
geldt dat CEO's er nooit vanuit mogen van gaan dat ze slimmer zijn dan de mensen die ze
managen. In plaats daarvan dienen ze naar hun interne mensen te luisteren en hen erkenning te
geven. Als de CEO toch de slimste van de groep is, is het tijd om nieuwe mensen aan te werven.89
De turnaround-leider bewaakt nu het momentum. De nieuwe prestatiedoelen zijn bekend en
transparant, evenals de manieren om te bepalen of de doelen worden bereikt. Nieuw gedrag
wordt beloond en aangemoedigd om de gewenste prestaties te versterken. Hiervoor wordt ook
gebruik gemaakt van salarissen en bonussen. Turnaround-leiders zorgen ervoor dat werknemers
snelle en eenvoudige overwinningen behalen, want hoe meer mensen het gevoel hebben te
winnen, hoe kleiner de weerstand wordt. Ze stimuleren vooral geen jaloezie door persoonlijke
waardering te zoeken voor wat hun team of organisatie doet.

90

Moeten we onze horizon verleggen?
De pogingen om het herstel te ondersteunen stelt leiders voor nieuwe uitdagingen (bv. nieuwe
concurrentie en markten, kapitaalfinancieringseisen, acquisities enz.). Eens de organisatie
gestabiliseerd is hebben goede turnaround-leiders bewust de balans gevonden tussen de mate
waarin ze zich concentreerden op de voortgezette implementatie van de herstelstrategie op
korte termijn, en vraagstukken op het gebied van capaciteitsontwikkeling, strategie en visie op de
langere termijn: de klassieke ‘horizon een en twee’-benadering.91
De ‘horizonspanning’ wordt het meest effectief beheerst door de voortdurende uitvoering van de
herstelstrategie in evenwicht te brengen met vraagstukken op het gebied van capaciteitsontwikkeling, strategie en visie op de langere termijn. Geen van beiden moet expliciet prioriteit
krijgen. Mogelijks speelt het feit of een organisatie al volledig hersteld is of zich in een vroege
groeimodus bevindt wél mee. In de eerste situatie ligt de focus iets meer op ‘horizon 2’
(langetermijnstrategie).92
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5. Na de turnaround of crisis
Crisismanagers hebben de verantwoordelijkheid om uit te leggen wat voor en tijdens de crisis is
gedaan en waarom. Ze moeten uitleggen wat werkte en wat er fout ging tijdens een crisis. Het
afleggen van verantwoording voldoet niet alleen aan wettelijke en morele eisen, maar maakt ook
het herstel van vertrouwen in het functioneren van een (openbare) organisatie mogelijk.93
Vanuit het idee dat voorkomen beter is dan genezen zijn er in de literatuur twee factoren
geïdentificeerd die 'vooruitzien' kunnen stimuleren. De eerste factor is uitgebreide ervaring met
crisis en de dynamiek ervan. Sommige operatoren hebben het vermogen ontwikkeld om
afwijkingen van complexe maar bekende processen te herkennen. Ervaren brandweerlieden
kunnen bijvoorbeeld een scherp gevoel van dreigend gevaar ontwikkelen. De tweede factor is
organisatorisch: sommige organisaties hebben een cultuur die een snel collectief bewustzijn van
dreigende gevaren mogelijk maakt. De gemene deler lijkt continue waakzaamheid, een gedeeld
besef dat er op elk moment iets kan gebeuren, de bereidheid om te reageren op zwakke signalen
en een tolerantie voor ‘vals alarm’.94
Dan is er eens in de zoveel tijd opeens een Zwarte Zwaan. Een Zwarte Zwaan is een hoogst
onwaarschijnlijke extreme gebeurtenis, die bijna onvoorspelbaar is, maar waarvan de impact op
de maatschappij en de economie vaak enorm is. Eerdere Zwarte Zwanen waren bijvoorbeeld 9/11,
Fukushima, de Brexit en de verkiezing van Trump, en nu dus de Corona-crisis. Weinigen zagen het
aankomen, maar de effecten zijn ontwrichtend. Zulke Zwarte Zwanen vragen besluitvorming in
omstandigheden van diepe onzekerheid, want het is onmogelijk om een specifiek plan op te
stellen voor deze 'onbekende onbekenden'. 95
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