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Wil Canisius houdt van
uitdagende interim-projecten

“Snel doordringen
tot de kern”
Wil Canisius uit Mijdrecht is geen
standaard interim-manager.
Natuurlijk zit hij wel eens achter
zijn bureau, maar hij werkt bij
voorkeur op de vloer. Met de

Wil Canisius:
”Op de vloer
gebeurt het.”

mensen om wie het gaat.
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“Op de vloer gebeurt het”, zegt Wil Canisius, die in 2001
met ‘Canisius Consulting’ begon aan wat hij zelf zijn tweede
leven noemt. “De medewerkers op de vloer weten voor zo’n
tachtig procent wat de problemen zijn, maar ze weten ook
oplossingen. Ik luister graag naar wat ze te vertellen hebben.
En naar wat ze niet zeggen… Humor helpt daarbij. Zo dring
ik snel door tot de kern van de zaak.”
Passie voor mensen

Wil Canisius deed zijn managementervaring vooral op in
‘een technische en logistieke omgeving’ en stond de afgelopen
jaren diverse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
bij met raad en daad.
“Ik heb een passie voor mensen. Zonder hen kan een onderneming, klein of groter, niet draaien. Maar er kunnen misverstanden ontstaan. Bijvoorbeeld omdat een bedrijf zo snel
is gegroeid, dat de oprichter niet meer weet wat er onder zijn
werknemers speelt en het contact met de vloer is kwijtgeraakt.
Dan kan de toekomst onder druk komen te staan en moet
er wat veranderen. Daar kan ik bij helpen. Ook op korte
termijn. Als klankbord, adviseur of interim-manager, net wat
er nodig is.”
Inlevingsvermogen

Wil Canisius weet zich een nieuwe omgeving waarin hij

binnenkomt binnen korte tijd eigen te maken. “Mijn grote
inlevingsvermogen komt me daarbij goed van pas. In mijn
eerste gesprekken, zowel met directieleden als met werknemers,
luister ik scherp naar wat er speelt. Tegelijkertijd heb ik oor
en oog voor zaken die men minder gemakkelijk vertelt. Al
die informatie is van wezenlijk belang voor het verdere
verloop van het veranderingsproces.”
Met veel plezier denkt hij terug aan de bedrijven met wie het
door zijn bemoeienis weer goed gaat. “Toch heb ik ook wel
eens een opdracht bijna teruggegeven. De directie had een oplossing in gedachten waar ik helemaal niet achter kon staan.”
Respect en vertrouwen

Transparantie en duidelijkheid staan voor Wil Canisius te
allen tijde voorop. “Daarmee kunnen mensen verder,
onzekerheid is fnuikend. Voor alle partijen. Laat vragen niet
onbeantwoord, kom er liever rond voor uit dat je iets nog
niet weet. Respecteer elkaar en herstel de vertrouwensband.”
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“Wil Canisius is een echte ‘people-manager’, met een grote vasthoudendheid om dingen aan te pakken én op te lossen.”
Han Feddema, planningmanager SC Johnson, Mijdrecht
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