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“ANDERS LEREN KIJKEN, DENKEN EN HANDELEN”
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DE KLANT
Brandweer Gelderland-Zuid verricht de brandweerzorg in de 16 gemeenten
van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het korps hee 36 kazernes, circa 800
brandweervrijwilligers en circa 200 beroepsmedewerkers. Brandweer
Gelderland-Zuid is op 1 januari 2013 geregionaliseerd. Sindsdien hoort het
korps bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, en dus niet meer bij de
gemeenten. De algehele leiding is in handen van regionaal commandant
Dennis van Zanten.
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DE VRAAG
De regionalisering betekent een ﬂinke verandering voor de organisa e.
Van Zanten: “Zeker voor onze organisa e, want we hebben maar één
beroepskorps, in Nijmegen. Verder werken we met vrijwilligers. Deze
vrijwilligers zijn des jds in dienst gekomen omdat ze binding hebben met
hun eigen stad of dorp. Dáár wilden ze van meerwaarde zijn. Ook
burgemeesters moesten autonomie inleveren. Dat gaf wrijving, wat je
trouwens in alle veiligheidsregio’s terugziet. Voorheen bepaalden ze zelf
over hun materieel en inzet. Nu is er veel minder zeggenschap over de
eigen kazerne.”
“Die verandering moeten we sámen het hoofd bieden. Hoe gaan we
investeren in onze mensen? Welke competen es moeten we naar binnen
halen om sturing te geven aan dit majeure proces? En welke jdelijke
ondersteuning hebben we nodig op het gebied van verander
management? Voor een antwoord op die laatste vraag kwamen we uit bij
Essenburgh Training & Advies. We hadden namelijk posi eve verhalen
van Veiligheidsregio Flevoland. De aanpak die Essenburgh Training &
Advies daar hanteerde, sprak aan. Onze vraag aan Essenburgh Training &
Advies luidde:
Ÿ Hoe nemen we onze organisa e en mensen mee in de verandering?
Ÿ Hoe zorgen we dat de leidinggevenden klaar zijn om de verandering te

managen en hun mensen daarin mee te nemen?”
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“”

Hoe gaan we investeren
in onze mensen?

DE AANPAK
Heisessie met het management
“We hielden allereerst een heisessie met het management. Essenburgh Training & Advies bood een
programma aan waarbij we elkaar eerst beter leerden kennen. Want als je elkaar kent en leert
vertrouwen, kun je pas samenwerken. We bespraken ook de cultuurkenmerken. Onze organisa e kent
een reac eve en pragma sche instelling: als de bel gaat, komen we in ac e. Dat is goed voor het blussen
van branden en het verlenen van hulp, maar het past soms minder in de dagelijkse bedrijfsvoering.
Verder hee de organisa e een familiecultuur. We gaan close met elkaar om, maar we vinden het niet
al jd makkelijk om elkaar aan te spreken als dat nodig is. Ondanks de grote verbondenheid met elkaar
wordt er nog veel over elkaar gesproken in plaats van met elkaar. Ten derde vinden veel mensen het
las g om zakelijk te kijken naar het product brandweer. Er moet echter wel een sluitende begro ng zijn.
Dat vraagt om goed ingerichte en transparante bedrijfsvoering.”
Bijeenkomsten op diverse kazernes
Daarna waren er diverse bijeenkomsten voor de medewerkers, vaak met overnach ng én
terugkommomenten. “Een organisatorische uitdaging, want de meeste vrijwilligers zijn overdag aan het
werk en moeten hiervoor dus jd vrij maken. En je wilt toch met iedereen de dialoog voeren en hen
meenemen. Essenburgh Training & Advies maakte de medewerkers bewust van het werken in een grote
organisa e en van de nieuwe werkwijze. En wat doet dat allemaal met je? Hierbij keken we vanuit het
principe van het Rijnlands Model. Dit gaat uit van het vakmanschap en de eigen verantwoordelijkheid
van medewerkers. Want onze organisa e is veel te groot voor één baas die zegt wat er moet gebeuren.
Zelforganisa e, binnen kaders. Door deze kaders goed aan te reiken, kunnen leidinggevenden en
medewerkers hun werk goed en pre g doen.”
Tot slot hadden we een evalua e met het MT. Wat ging goed? Wat kan beter? Essenburgh Training &
Advies gaf ons als managers aandachtspunten waar we mee verder konden. Met de nadruk op learning
on the job.
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“”

Onze organisatie is veel
te groot voor één baas die
zegt wat er moet gebeuren

HET RESULTAAT
“Als ik de huidige situa e vergelijk met die van 2013, dan is er al veel bereikt. In de oude
situa e waren medewerkers volledig gericht op de eigen kazerne. Inmiddels kijken ze
makkelijker bij elkaar in de keuken. Ze delen kennis en ondernemen samen ac viteiten. Zo
hebben we eens in de zoveel jd een intervisieavond met veer g groepsleiders. We eten
samen en hebben het over uitdagingen van onze organisa e en hoe we daarmee omgaan.
Dat is nu heel normaal. We hebben wel wat personele wisselingen gehad. Dat is
onvermijdelijk bij zo’n verandertraject. Sommige mensen doen je versteld staan en
excelleren. Anderen blijken op hun huidige plek niet tot wasdom te komen en hebben we
begeleid naar een andere plek binnen of buiten de organisa e. Dat hebben we gedaan
vanuit goed werkgeverschap en met respect voor de mensen.”

Samen door het ongemak heen
Ook Van Zanten zelf leerde er veel van. “Ken je de Kübler-Ross rouwverwerkingscurve? Bij
dit verandertraject doorliepen we alle fasen: ontkenning en boosheid, door het diepste
punt heen en daarna weer opbouwen. Daar moet je rekening mee houden. Ik heb geleerd
vanaf een afstandje naar het proces te kijken. Dan zie je gedragingen die overeenkomen
met de curve. Dan moet je niet vanuit paniek aanpassingen doorvoeren. Beter is het te
accepteren dat je samen door het ongemak moet.”

Nieuwe inzichten
Al met al is Van Zanten blij met de inzet van Essenburgh Training & Advies. “Vooropgesteld:
we zijn nog niet klaar met de hele verandering. Daar hebben we de komende jaren nog wel
voor nodig. Maar Essenburgh Training & Advies kreeg de dialoog op gang en leerde ons
anders te laten kijken, denken en handelen. Als we dit helemaal zelf hadden gedaan? Dan
was het lang niet zo goed gelukt als nu. Vreemde ogen dwingen. En leiden tot nieuwe
inzichten.” dwingen. En leiden tot nieuwe inzichten.”
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“”
Essenburgh Training & Advies
leerde ons anders kijken,
denken en handelen

CONTACT
Essenburgh Training & Advies is sinds 1968 de kennispartner voor bestuurders,
professionals, ondernemers en werknemers voor wie de wereld op z'n kop staat of
voor wie de wereld op z'n kop moet. De afgelopen 50 jaar hebben wij diverse
organisa es ondersteund met kennis rondom complexe veranderingsprocessen op
het gebied van leiderschap en zelforganisa e. Dit doen we niet zomaar, maar aan de
hand van een bewezen aanpak. We starten met het verkrijgen van inzicht en maken
op basis van dat inzicht een plan van aanpak voor het realiseren van verandering. We
zorgen in ieder traject voor borging van de verandering en het behaalde resultaat.
Eenvoud is hierbij de sleutel tot succes:
•

Een duidelijke visie

•

Sterke focus op doelen en resultaten

•

Aandacht voor mensen

Visie & strategie

Implementatie

Kort samengevat: Visie & strategie – Implementa e – Borging.
Meer weten?
Neem vrijblijvend contact met ons op via info@essenburgh.nl we helpen je graag
verder.
Of kijk op onze website: www.essenburgh.com
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Borging

