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een verhaal
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Huisvesting is een thema waar je breed 
naar mag  - en moet - kijken en dat 
maakt het interessant, aldus Sietse. 
Dat herkennen we bij Advante, want 
met huisvesting raken we vrijwel alle 
aspecten van de Brandweer. Verleden, 
heden en toekomst raken elkaar. Maar 
ook personele, organisatorische, 
maatschappelijke en technische 
ontwikkelingen geven perspectief op 
huisvesting. Dat vraagt om meervoudig 
kijken. 

Veiligheidsregio Groningen durft met het 
programma ‘Brandweer 2030’ vooruit te 
kijken. Tegelijkertijd heeft de Brandweer 
in Groningen een lange en rijke traditie. 
In het spanningsveld van recht doen aan 
het verleden én aan de toekomst mochten 
we meedenken over de vraag ‘wat is een 
professionele en toekomstbestendige 
inrichting van de bedrijfsvoering van 
Groningen-Stad?’ En vooral ook: ‘hoe richten 
we het ontwikkelproces zo in dat we voor 
elkaar krijgen wat nodig is, voor nu en in de 
toekomst?' Een impressie van een bijzonder 
proces op een bijzonder moment.

VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN

Groningen

In opdracht van Sietse Smit, 
teamleider Brandweerzorg cluster 
Stad, hebben onze adviseurs 
Bart Riezebos en Joris Bobeldijk 
meegewerkt aan het project 
Toekomstige bedrijfsvoering 
van de beroepsbrandweerzorg 
waarbij – ingeleid door een 
huisvestingsvraagstuk rondom een 
nieuwe brandweerkazerne – is 
gekeken naar hoe de bedrijfsvoering 
van Brandweerzorg beter 
georganiseerd kan worden. Er is 
met veel plezier gewerkt aan dit 
traject en Sietse is enthousiast over 
het proces dat op gang is gekomen 
én de samenwerking met Advante. 
COVID-19 zorgde ervoor dat vrijwel 
alle initiële procesafspraken de 

prullenbak in konden, maar dankzij 
creativiteit en flexibiliteit van beide 
kanten, zijn mooie resultaten bereikt. 
We spraken met Sietse Smit over 
het proces, de samenwerking en het 
resultaat.
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terugdenken aan het oude. Dan is het goed 
om een externe partner te hebben die 
helpt om de verschillende perspectieven 
evenwichtig mee te wegen in de keuzes 
die gemaakt moeten worden.” Sietse 
werd op Advante gewezen door een oude 
bekende van de voltijds officiersopleiding 
die goede ervaringen had met de 
adviseurs van Advante. “In gesprek met 
Advante kreeg ik het vertrouwen dat zij 
enerzijds voor evenwicht en balans zorgen, 
maar ons tegelijkertijd uitdagen om een 
ontwikkeltraject vorm te geven dat echt 
beweging brengt”. 

PROCES - SAMEN OPTREKKEN MET DE 24 

UURSDIENST  

Het vinden van een balans tussen een 
heldere opdracht en een werkwijze die 
‘samen optrekken met de 24-uursdienst’ 
ademt was het vertrekpunt. Het principe 
van samen optrekken is helemaal 

Veiligheidsregio Groningen werd door de 
regisseur huisvesting uitgedaagd om goed 
naar bedrijfsvoering te kijken: “Ik kan die 
muren van die nieuwe kazerne wel bouwen, 
maar je moet wel weten wat je binnen 
die muren wilt gaan doen.” De beperking 
van de nieuw locaties (van één locatie 
waar alles kan naar twee locaties) én de 
mogelijkheden die de nieuwe huisvesting 
bieden dwingen tot anders kijken.  Sietse 
stelt dat breed kijken soms een opgave 
kan zijn. “Aan het begin was het lastig 
om te overzien wat je allemaal moet 
betrekken bij zo’n huisvestingsvraagstuk. 
Hoe prominent moeten vraagstukken als 
taakdifferentiatie en tweede loopbaan 
beleid mee worden gewogen in een vraag 
die getriggerd is door huisvesting? En 
belangrijker nog: iedere steen heeft een 
verhaal. Het is belangrijk dat mensen 
gaan verlangen naar de nieuwe locatie 
en werkwijzen en met gezonde weemoed 

doorgevoerd – het meedraaien in de 
ploegen is hier een voorbeeld van. 
Flexibiliteit was in het COVID-jaar 2020 
hard nodig, maar toch is het gelukt om 
vrijwel ieders mening te betrekken en veel 
op locatie te zijn om de bedrijfsvoering 
‘mee te maken’.
Bart en Joris hebben het ‘samen optrekken’ 
ingevuld met een iteratief proces van open 
en breed uitvragen, vastleggen, verrijken, 
toetsen en uitdagen. 

Open en breed uitvragen: met een open 
houding, onbevangen vragen stellend aan 
een brede vertegenwoordiging vanuit de 
organisatie. Dit leverde een rijk beeld op.
Vastleggen en verrijken: steeds 
onderscheid makend tussen wat is feitelijk 
gezegd en hoe kan je hier betekenis aan 
geven? En ook: hoe duiden wij als externen 
deze inbreng?
Toetsen en uitdagen: wat we vastlegden 
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Het proces van samen optrekken 

vraagt naast zorgvuldigheid en creativiteit om 

wederzijds vertrouwen.

niet te weten, ontstond er ruimte om met 
elkaar te sparren en weloverwogen keuzes 
maken in het proces, die recht deden aan 
alle betrokkenen”.  

RESULTAAT – PROCES ÉN INHOUD

Adviseurs Bart en Joris hebben in dit 
proces hun kennis en ervaring van 
cultuur- en organisatieverandering, 
maar ook specifieke kennis van 
brandweerorganisaties en vergelijkbare 
vraagstukken bij andere veiligheidsregio’s 
kunnen vertalen naar een rapport waarmee 
we al gestart zijn en waarmee we direct 
verder kunnen bouwen. Vraagstukken 
als wijze van roosteren, inzetten van 
formatie voor andere dan repressieve 
werkzaamheden, opleiding en stage 
zijn onderwerpen om vandaag al mee te 
beginnen. Het ontwerpen van een nieuwe 
brandweerkazerne is een natuurlijke 
aanleiding om de thema’s professionaliteit 
en toekomstgerichtheid concreet te maken. 
Het vraagt tegelijkertijd veel: kennis van 
inhoud en oog voor de samenhang van 
het geheel. Dankzij de brede blik van 
Advante lukte het om de verleiding om het 
‘klein te maken’ te weerstaan en zijn alle 
relevante afwegingen meegenomen in de 
uiteindelijke uitwerking.   

NIET HET EINDE, MAAR HET BEGIN 

Naar aanleiding van de gesprekken met 
de ploegen is er een klankbordgroep 
ingericht met repressieve medewerkers 
die enthousiast zijn geworden over het 
traject en het belangrijk vonden om 

toetsten we bij de ploegen. Is het correct 
vastgelegd? Past het binnen de initieel 
geschetste uitgangspunten? Maar ook: 
herken je je in onze analyse? En als je A 
heel belangrijk vindt wat doe je dan om A 
ook echt te bereiken, en wie of wat heb je 
daarbij nodig? 

Door het iteratief doorlopen van dit 
proces konden we recht doen aan de 
kennis en ervaring – en vooral ook de 
nuchterheid - die de ploegen door de jaren 
heen hebben opgebouwd. Tegelijkertijd 
werd het een verhaal van de ploegen. 
“De ploegen weten het beste wat de 
gevolgen zijn van bepaalde keuzes in de 
bedrijfsvoering: wat betekent dat dan 
bijvoorbeeld voor het oefenen, bepaalde 
nevenwerkzaamheden?”, aldus Sietse.

SAMENWERKING – VERTROUWEN EN 

GELIJKWAARDIGHEID 

Het proces van samen optrekken vraagt 
naast zorgvuldigheid en creativiteit om 
wederzijds vertrouwen. Elke stap in dit 
proces kan een onverwachte wending 
krijgen omdat dit proces uitgaat van het 
vertrouwen dat de kennis in de ploegen 
aanwezig is. Dit vroeg van de Sietse en 
van Advante om goed te observeren, 
samen te reflecteren en richting te geven 
aan de volgende stap. Sietse: “Het is 
meerdere keren gebeurd dat we met z’n 
drieën het gesprek aan gingen over het 
vervolgproces, zonder op dat moment te 
weten wat de best passende vervolgstap 
was. Maar juist door het soms ook even 

mee te denken en een spreekbuis te 
zijn en blijven van de ploegen. Een van 
de klankbordgroepleden verwoordde 
treffend: “We moeten wat er nu ligt zien 
als een begin, niet als het einde.”. “Er is 
nu een adviesrapport met aanbevelingen, 
die richting geven aan de dingen die 
opgepakt kunnen worden”, vertelt Sietse. 
Hij geeft aan dat hij blij is met het proces 
dat in samenwerking met de adviseurs van 
Advante op gang is gebracht, omdat aan 
iedereen is gedacht en iedereen mee heeft 
kunnen denken. Het echt samen mét de 
mensen doen, is wat Sietse het mooiste 
vindt.

TOT SLOT 
Samen optrekken: de gedeelde ambitie 
van Sietse, Bart en Joris – en het is 
gelukt, ook met de ploegen. Sietse 
waardeerde het daarbij dat er niet alleen 
samen gewerkt werd maar ook samen 
gereflecteerd en geleerd. Het inzetten 
van een extern bureau – Advante – heeft 
Sietse echt geholpen. Het traject is 
coproductie geworden tussen de ploegen, 
opdrachtgever en Advante. Er is richting 
gegeven en een route uitgestippeld 
waarvoor op meerdere niveaus in de 
organisatie ambassadeurs zijn. Daar zijn 
we trots op! De beweging in de ploegen 
is begonnen, ruim voordat de nieuwe 
kazerne gerealiseerd wordt. We kijken uit 
naar het moment dat een professioneel 
en toekomstgericht beroepskorps intrek 
neemt in een nieuw pand dat helemaal is 
afgestemd op de huidige én toekomstige 
vereisten. 


