
Duurzame en 
toekomstbestendige

huisvesting

“We zijn met Advante in contact gekomen 
omdat we van andere regio’s hoorden dat 
zij ons hierbij vanuit kennis en ervaring 
echt verder konden helpen”, aldus Wim 
Janssen. Wim is clustercommandant en 
namens Brandweerzorg vooruitgeschoven 
om de realisatie van de locatie Zeeland 
mogelijk te maken. Zijn evenknie voor 
de locatie ’s-Hertogenbosch is Erik van 
der Linden, in de dagelijkse praktijk 
verantwoordelijk voor onder andere de 
beroepsdienst aldaar. Net als Wim heeft 
Erik intensief samengewerkt met Jan Kees, 
Joris en Luc. Zij hebben namens Advante 
Brandweerzorg geholpen om te komen 
tot een integrale behoeftestelling voor 
de centrumlocaties. Erik blikt terug: “Je 
merkt dat ze goed op de hoogte zijn van 

1

Dat het hier niet alleen om een 
huisvestingsvraagstuk gaat, staat 
voor manager Brandweerzorg en 
tevens opdrachtgever Caspar Pors 
als een paal boven water: “Feitelijk 
maken we met de realisatie van de 
centrumlocaties in ‘s-Hertogenbosch 
en Zeeland strategische keuzes 
voor de komende jaren. Keuzes 
die bepalend zijn voor waar onze 
medewerkers straks gaan werken, 
wat ze gaan doen en hoe ze met 
elkaar gaan samenwerken. En dan 
moet je dus zeker weten dat je de 
goede kant op gaat”. 
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Veiligheidsregio Brabant-Noord telt 38 posten 
die met elkaar zorgdragen voor de (brand)
veiligheid van 650.000 inwoners. Recent heeft de 
Veiligheidsregio het merendeel van de kazernes 
in eigendom gekregen. Als onderdeel van de 
huisvestingsvisie zet de regio nu ambitieuze 
stappen: nieuwbouw en verbouw van diverse 
kazernes en de realisatie van centrumlocaties 
in ’s-Hertogenbosch en Zeeland. Naast het feit 
dat deze operatie natuurlijk forse investeringen 
vraagt, is het vooral een complexe puzzel om alle 
voorzieningen zo goed mogelijk over de regio 
te verdelen én hierbij de medewerkers zo goed 
mogelijk mee op reis te nemen. ‘Recht doen 
aan’ noemen wij dat bij Advante, een manier van 
werken waarbij het perspectief van alle betrokken 
stakeholders steeds goed wordt meegenomen. 
Advante mocht hier de afgelopen tijd samen 
met de Veiligheidsregio in optrekken. Het 
resultaat? Weloverwogen en toekomstbestendige 
huisvestingskeuzes die samen met de organisatie 
en medewerkers zijn gemaakt.

's-Hertogenbosch 

VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

Zeeland
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zie je dat de gebruikers de neiging hebben 
om te ‘plussen’ op de benodigde ruimten 
en minder oog hebben voor toekomstige 
ontwikkelingen, terwijl bedrijfsvoering 
uit budgetoverwegingen het aantal 
vierkante meters zo klein mogelijk probeert 
te houden. Allemaal heel begrijpelijk, 
maar het levert wel dilemma’s en soms 
ook wrijving tussen de betrokkenen op. 
Advante heeft ons geholpen hierbij te 
kijken naar wat echt nodig is. Hierdoor 
konden  we scherper aan de wind zeilen. 
Doordat Advante veel veiligheidsregio’s 
van binnenuit kent, kunnen ze ook andere, 
creatieve oplossingen aandragen waardoor 
interne discussies in ander daglicht komen 
te staan. Een ‘oliemannetjes-functie’ dus.” 
Wim vult aan dat Advante een netwerk 
heeft opgebouwd met brede expertise, 
waardoor de adviseurs ‘van veel markten 
thuis zijn’ in het veiligheidsdomein. “Dit 
biedt ons als klant het voordeel van een 

de eigen, specifieke dynamiek van een 
24-uurdienst. Tegelijkertijd spreken ze ook 
de taal van huisvesting en het management 
waardoor ze tijdens de uitvoering van het 
project als linking-pin partijen bij elkaar 
hebben gebracht en ons steeds hebben 
geadviseerd over de volgende stappen”.

MET EEN OLIEMANNETJE SCHERPER AAN DE 

WIND ZEILEN

“We weten nu zeker dat we straks 
met de nieuwe centrumlocaties 
toekomstbestendig zijn. Misschien 
niet voor veertig jaar, maar zeker 
wel de komende vijf tot tien jaar. Als 
een externe adviseur nog eens goed 
naar alle perspectieven kijkt en een 
goede onderbouwing geeft, levert dat 
ruggensteun op. Hierdoor ontstaat 
wederzijds begrip én commitment. Dat is 
een belangrijke meerwaarde geweest van 
de inzet van Advante. Tijdens zo’n proces 

‘one-stop-shop’. Hierdoor hebben we in 
relatief korte tijd een aantal belangrijke, 
strategische keuzes kunnen maken over 
de verdeling van functies (zoals bijv. 
vakbekwaamheid en logistiek) over 
de regio. Daarmee hebben we als MT 
Brandweerzorg ook echt richting bepaald 
en een koers ingezet waar we de komende 
jaren mee vooruit kunnen”. 

ZONDER WRIJVING GEEN GLANS

Dat dit niet altijd makkelijk was, wordt 
volmondig beaamd door Erik. “Het heeft 
regelmatig flink geschuurd. Dat mag ook, 
want zonder wrijving geen glans. Het 
‘tegendenken’ van Advante heeft veel bij 
ons losgemaakt. Maar dat hoort er ook bij 
en heeft ons uiteindelijk geholpen om te 
komen tot waar we nu staan”. Wim vertelt 
dat er in de onderlinge verstandhouding 
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explicieter moeten bespreken en daarbij 
ook de vertaling naar her-contracteren 
moeten maken. Daarin zijn we met elkaar 
onvoldoende scherp geweest. Omdat er 
over en weer veel vertrouwen was, leverde 
dat voor nu gelukkig geen probleem 
op. Maar richting de toekomst is dit een 
mooi verbeterpunt in onze wijze van 
samenwerken.  

IMPACT IN DE KETEN

Inmiddels is de behoeftestelling voor 
de centrumlocaties afgerond en zijn 
architecten en bouwmanagement 
begonnen met de vertaling naar 
ontwerpen. Dankzij de wijze waarop de 
behoeftestelling tot stand is gekomen en 
is uitgewerkt, hebben de ontwerpteams 
aan de ene kant meer kaders meegekregen 
– dan eerder het geval was – en is er 
tegelijkertijd ook meer creatieve vrijheid 
voor deze partijen om daar hun eigen 

met Advante zeker geen sprake was van 
wrijving, integendeel. “Gedurende het 
hele project zijn we intensief met elkaar 
opgetrokken en dankzij de korte lijnen 
en laagdrempelige contacten was het 
prettig met elkaar samenwerken. Op de 
juiste momenten hebben we met elkaar 
gespiegeld en besproken of we nog op 
koers lagen om de resultaten te boeken die 
we voor ogen hadden, zo vertelt Wim.”

MET ELKAAR BLIJVEN LEREN

En daar zit ook nog wel een leerpunt voor 
zowel opdrachtnemer als opdrachtgever, 
erkent hij. “Tijdens het project zijn de 
kaders van de opdracht van Advante 
een aantal keer verschoven: er kwamen 
vragen bij en een aantal strategische 
keuzes die eerder als uitgangspunt 
waren meegegeven, werden opnieuw 
ter discussie gesteld. Achteraf gezien 
hadden we de consequenties daarvan 

expertise en ideeën op in te brengen. 
Daarmee heeft Advante dus ook een 
bijdrage geleverd om deze partijen goed in 
positie te brengen. 

VERBONDEN, OOK NA HET PROJECT

De afronding van deze opdracht betekent 
zeker niet het einde van betrokkenheid. 
Erik illustreert: “Ik vond het prettig om 
te merken dat de adviseurs ook echt 
betrokken waren. Nadat het traject 
was afgelopen belde ik om te vragen 
welke naam een bepaalde ruimte had 
gekregen in het plan voor de nieuwe 
huisvesting, aangezien ik dit niet zo snel 
kon terugvinden. Joris dacht mee en 
voorzag mij meteen van de benodigde 
informatie. Je ziet dus dat Advante echt 
verbonden is anders kun je dit niet zomaar 
reproduceren.” 
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Gedurende het hele project zijn we intensief met elkaar 

opgetrokken en dankzij de korte lijnen en laagdrempelige 

contacten was het prettig met elkaar samenwerken. 
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