
Never waste a good crisis
6 tips van TWST
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Introductie 

Een recessie of andere uitdaging komt bijna altijd onverwacht en áls  

het zover is, weet je als organisatie vaak niet wat je het beste kunt doen. 

Is het tijd om een extra lening aan te vragen bij de bank? Om mensen  

te laten gaan? Of zijn er andere manieren om hiermee om te gaan? 

Op zulke momenten is het vaak tijd om anders te gaan denken,  

om anders te gaan doen.

Dictus en Robert waren te gast in de podcast New Business Radio,  

in de aflevering Never waste a good crisis. Hierin spraken ze onder  

andere over omgaan met uitdagende situaties en ondernemerschap.  

Ontdek wat jij kunt doen en hoe TWST hier zelf ook mee aan de slag  

is gegaan. 

https://open.spotify.com/episode/0DJD9WhdaDnFdHNrWigZVF?si=81b7be9969e04eec&nd=1
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Heb de 
moed om 
te willen 
veranderen  

Tip 1: Heb de moed om te willen veranderen 

Hoe je het ook wendt of keert, de kans dat je als organisatie af en toe in 

zwaar weer terechtkomt, is aanzienlijk. We willen niet onsympathiek klinken 

maar de economie alleen al gaat bijvoorbeeld altijd in golfbewegingen. 

Daar vertellen we je waarschijnlijk niets nieuws. Dan kun je in dat zware 

weer maar beter vast een regenpak, een stormparaplu en regenlaarzen 

hebben liggen. 

De financiële crisis in 2008, de coronacrisis vanaf 2020 en de mogelijk 

aankomende recessie en arbeidscrisis zijn hier een aantal voorbeelden 

van. Je weet dat er mogelijk een nieuwe uitdaging aankomt maar 

nooit welke. 

Daarom is het belangrijk om als organisatie wendbaar te zijn. 

Heb de moed om te veranderen, dat maakt je toekomstbestendiger. 

“Tijdens de coronacrisis moesten wij net als veel andere organisaties om  

tafel om te bespreken wat er anders zou moeten in onze dienstverlening.  

Fysiek klantcontact viel nagenoeg weg. We hadden eerder al ideeën voor  

een online leerplatform en hebben deze situatie aangepakt om dit echt  

vorm te geven. We vlogen onze bestaande dienstverlening anders aan,  

en breidden onze digitale mogelijkheden uit.” 

- Robert Oskam 
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Neem je eigen 
dienstverlening 
(nog verder) 
onder de loep   

Tip 2: Neem je eigen dienstverlening (nog verder) onder de loep 

Een roerige periode zorgt voor uitdagingen. Het is niet voor niets een  

omslagpunt, een periode die gepaard gaat met veel onzekerheden.  

Dat geeft niet, die uitdagingen horen er, hoe vervelend ook, nu eenmaal  

bij. Het vraagt alleen wel om aanpassingsvermogen. Want zoals Einstein  

zou zeggen: ‘als je doet zoals je altijd deed... dan krijg je zoals je altijd kreeg’.

Maar welke veranderingen in de dienstverlening kun je doorvoeren?  

Hierbij is het goed om alle teamleden mee te laten denken in mogelijke 

oplossingsrichtingen. Om de kracht van diversiteit binnen teams te  

benutten. In een team zitten bijvoorbeeld mensen die creatieve ideeën  

hebben en mensen die pragmatisch denken. 

Zoek die verschillende perspectieven op. Laat hen meedenken over hoe je 

jouw huidige dienstverlening zou kunnen vertalen naar de nieuwe situatie.  

In het geval van de coronacrisis moesten veel bedrijven bijvoorbeeld online 

aan de slag en op afstand van elkaar gaan werken. Zo heeft TWST haar  

online programma TWST Online versneld op poten gezet. 

Bekijk welke mogelijke verschillende oplossingen er voor jouw organisatie 

zijn, reken door (of bekijk) of ze haalbaar zijn en experimenteer ermee. 

Werkt een oplossing niet zo goed? Reflecteer, leer ervan en probeer een 

andere of aangepaste weg. 

https://www.twstonline.nl/
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Benut de 
verschillende 
persoonlijkheden 
in je team  

Tip 3: Benut de verschillende persoonlijkheden in je team  

We zeiden het net al: in een team heb je vaak mensen die alle beren  

op de weg zien en mensen die in diezelfde beren het begin van een  

enorm avontuurlijke kans zien. 

In een organisatie heb je niet alleen verschillende rollen maar ook  

verschillende soorten mensen. Het is belangrijk dat te omarmen.  

Dan haal je alles uit je team.

Hoe zit dat bij TWST? 

Dictus en Robert hebben twee verschillende persoonlijkheden. Robert is, 

naar eigen zeggen, van het type ‘Hope for the best, plan for the worst’. 

Terwijl Dictus eigenlijk altijd overal mogelijkheden ziet en in creatieve 

mogelijkheden en oplossingen denkt. Juist deze verschillen en onderlinge 

dynamiek zorgen ervoor dat er nieuwe ideeën op tafel komen. Dat nieuwe 

mogelijkheden ook ten volste kunnen worden benut.Dit vind je mogelijk ook interessant: 

Een plant of een bedrijfsman, wie stuur je op pad? 

https://www.twst.nl/klant-cases/riec/
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Organiseer 
je eigen 
tegenspraak. 
Ja, echt. 

Tip 4: Organiseer je eigen tegenspraak. Ja, echt.   

Als je ambities waar wilt maken, lopen spanningen soms hoog op. Op het werk 

maar zeker ook privé staan mensen soms tegenover elkaar als het gaat om 

de beste oplossing voor een probleem. Veel mensen gaan deze ‘spanningen’ 

dan ook het liefst uit de weg. Tegenspraak en conflict voelen ongemakkelijk 

en vinden we vaak lastig. 

Ze uit de weg gaan is wel zo makkelijk, maar waarschijnlijk niet de beste  

manier om er met elkaar beter en sterker uit te komen. 

Wanneer je een meningsverschil hebt of met elkaar in een externe vervelende 

situatie belandt, ga de discussie of confrontatie dan niet uit de weg. Voer  

het goede constructieve gesprek met elkaar. Het is heel vaak een goede 

voedingsbodem om vooruitgang te boeken, juist als het lastig wordt. 

Maar hoe doe je dat nu? Door je eigen tegenspraak te organiseren.  

Door op zoek te gaan naar het tegengeluid. Je brengt jezelf echt verder  

door anders te denken en anders te doen.

De kunst is dat alle meningen er mogen zijn, en dat het ook belangrijk is 

om juist de stem van de minderheid te horen. Als het minder goed gaat 

met je organisatie zou je, net als Robert, kunnen zeggen; plan for the 

worst. Maar je moet ook goed luisteren naar die andere stem die zegt: 

maar daar zie ik ook kansen in. Laat iemand met een tegengestelde 

mening ook goed aan het woord tijdens bijvoorbeeld vergaderingen,  

ook als je er voor je gevoel niet op zit te wachten. 

Andersom gebeurt het ook vaak. Als het goed gaat is dat tegengeluid  

ook net zo belangrijk. Dat er iemand zegt ‘maar hebben we daar wel  

op gelet?’. Success hides problems. 
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Kijk systemisch 
maak gebruik van 
het BILT model®   

De vier perspectieven van het BILT model® 

Besturing

Besturing gaat ten eerste over de manieren waarop jij als organisatie je  

doelen bepaalt en deelt. Ten tweede behandelt het de wijze waarop de  

resultaten van deze doelen worden gemeten, hoe hierop wordt aangestuurd 

en hoe de besluitvorming hierop is afgestemd.

Inrichting

Inrichting gaat over de mate waarin de organisatiestructuur, de processen  

en de systemen in lijn zijn met de doelen die je wilt bereiken. Wanneer je 

 bijvoorbeeld resultaatgerichter en flexibeler wilt gaan werken, moet de  

organisatie daar ook op ingericht zijn. Onder andere het beperken van  

managementlagen, duidelijke kaders en heldere taken en verantwoor- 

delijkheden worden dan nog belangrijker.  

Leiderschap

De manier waarop leidinggevenden binnen jouw organisatie het voortouw 

nemen, dat waar leiderschap om draait. Inspireren ze hun teams? Bieden ze 

een veilige thuisbasis voor ze? Enkel met goed leiderschap kan je tot grote 

hoogten streven.

Teameffectiviteit

Teameffectiviteit gaat over de samenwerking binnen en tussen teams,  

en het gedrag dat medewerkers hierin vertonen.

Meer weten over dit model? Op onze website vertellen we je er in het  

artikel ‘Het BILT model® van TWST’ nog meer over. 

Tip 5: Maak gebruik van het BILT model® 

Als je als team en organisatie je ambities waar wilt maken dan kun je dat  

op verschillende manieren doen. Wat wij als TWST belangrijk vinden, is dat  

je daarbij een integrale benadering kiest: met aandacht voor enerzijds de 

harde ontwerpkant en anderzijds de adaptieve interactiekant. 

Bij TWST maken we gebruik van ons BILT model®, bestaande uit vier  

perspectieven: besturing, inrichting, team-effectiviteit en leiderschap.  

Dit zijn ‘knoppen’ waar je zowel in goede tijden als ook in slechte tijden  

aan kan draaien en die elkaar beïnvloeden.

In onderstaande afbeelding zie je een weergave van het model, met aan  

de rechterkant van deze bladzijde een beknopte toelichting per onderdeel.

https://www.twst.nl/het-bilt-model/
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Over TWST    Realiseer 
je ambities   

Tip 6: Realiseer je ambities  

Wanneer de volgende grote uitdaging komt, dat weten we niet.  

Waarschijnlijk ziet het er heel anders uit dan we nu ooit zouden kunnen  

bedenken. Het kan zijn dat je jouw werkwijze moet veranderen, maar  

dat je je ambities wel kunt laten bestaan.  

We vinden we het bij TWST belangrijk om je ambities scherp te hebben  

en te realiseren. Om te kijken welke opties en mogelijkheden er zijn. Voor  

nu maar ook voor in de toekomst. Doe het als manager of leidinggevende  

net even anders.  

Kun je daar wat hulp bij gebruiken? We helpen je graag en denken altijd  

met je mee. Wij horen graag wat jouw ambitie is en tegen welke uitdagingen 

je op dit moment aanloopt bij het realiseren van je ambities.

TWST geeft een radicale draai aan het adviesvak. Wij accepteren en  

begrijpen dat de wereld van onze klanten is veranderd en dat daarmee  

de behoefte aan ondersteuning is ontstaan. 

Wij geloven namelijk niet in maakbaarheid. Dat organisaties op rationele  

wijze veranderbaar zijn. Het formuleren van ambitieuze plannen is niet  

hetzelfde als iets daadwerkelijk verbeteren.  

De adviseurs en trainers van TWST leren jouw organisatie goede prestaties  

te leveren die duurzaam beter zijn. Die jouw klantwaarde vergroten.

We versterken het leervermogen in denken en doen. 

Haal ook alles uit je organisatie
Dictus en Robert denken graag met je mee. 

Dictus Nicolai 
06-053323900

dictus@twst.nl 

Robert Oskam 
06-85364567

robert@twst.nl

mailto:dictus%40twst.nl%20?subject=
mailto:robert%40twst.nl?subject=
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