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GUN ELKAAR HET PODIUM!

Hoe belangrijk is het niet 
om elkaar wat te gunnen 
en elkaar te vertrouwen! 
Vertrouwen vergt moed, 
want misschien hebben 
we het één en ander 
meegemaakt en zijn we 
achterdochtig geworden: 
“Bedoelt- ie het wel goed? Mag 
dit wel van de leiding? Als ik 
nu initiatief neem is dat dan 

niet tegen de regels?” Maar zonder vertrouwen komen 
we in een angstcultuur terecht. Regels en procedures 
geven ons dan een veilig gevoel en worden een doel op 
zich. We vergeten wat de achterliggende waarden zijn. 
Het effect is dat mensen in organisaties geen nieuwe 
dingen meer aanpakken. Mensen willen dan, bij wijze 

van spreken, eerst 
de hele trap voor 
zich kunnen zien 
voordat ze de eerste 
stap zetten. Maar 
dan gebeurt er nooit 
wat! Dat geeft veel 
negatieve energie en 
het leren stopt. 
Dus vertrouw elkaar 
dingen toe, gun mensen hun fouten, zorg dat ze hun 
talent kunnen ontwikkelen. Mocht er wat ‘mis’ gaan, 
maak dan contact en overleg over wat anders kan. Zet 
de ander zo in zijn kracht en geniet van wat je ziet. Gun 
elkaar het podium!

Ans Withaar, directeur De Essenburgh

I N H O U D

LEIDERSCHAPS
ONTWIKKELING

COLUMN

SAMENWERKEN IN  
DE ZORG

KASTEELBEWONER 
JANNIE BEELEN

VEERKRACHT VOOR 
WANNEER HERIN
NERINGEN JE DWARS
ZITTEN

TIP VAN DE KOK

AGENDA

Eindredactie: Steven Scheer
Vormgeving: VdR druk en print

‘JE KUNT NIET VAN DE KELDER OP DE ZOLDER SPRINGEN’ 

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING: VEILIGHEIDSREGIO 
IJSSELLLAND GAAT NIET OVER ÉÉN NACHT IJS 

Aan het woord is Martin Cuperus, voormalig brand-
weercommandant en nu adviseur organisatie- en leider-
schapsontwikkeling bij de regio IJsselland. Die maakt 
deel uit van de gelijknamige Veiligheidsregio, een re-
latief nieuwe netwerkorganisatie waarin onder meer 
gemeenten, brandweer, geneeskundige hulpverlening, 
politie, defensie en waterschap samenwerken.
De veiligheidsregio bestaat al enige tijd als nieuwe enti-
teit. In het veranderingsproces dat de brandweer moest 
ondergaan, vanwege de regionalisering, kristalliseerde 
zich in januari een nieuwe structuur uit. “De gebouwen, 
het materiaal, de nieuwe posities en de mensen zijn nu op hun 
plek”, zegt Martin. “Nu is het aan de orde om te bouwen aan 
gedeelde waarden”.

VERANDERINGSPROCES
Als deel van het veranderingsproces kreeg Martin zijn 
nieuwe functie. Hoewel hij nog steeds regionaal piket-
diensten draait als Operationeel Leider en een coördi-
nerende rol krijgt in het geval van calamiteiten, staat 
hij nu meer ‘aan de zijlijn’, zoals hij dat zelf formuleert.

 
 vervolg op pagina 2

 

Namens alle 
medewerkers van 
De Essenburgh 

wens ik u 
gezegende kerstdagen 
en alle geluk in 2015 !

Martin Cuperus: “…bouwen aan gedeelde waarden!” 



Het gaf hem wel de kans om met een traject 
voor leiderschapsontwikkeling aan de slag 
te gaan. Het werd hem al snel duidelijk dat 
dit traject tijd nodig zou hebben.

ORIËNTATIE
Martin oriënteerde zich eerst bij andere 
veiligheidsregio’s. Hij deed dat onder meer 
bij Brandweer Flevoland die eerder al, tot 
hun tevredenheid, met De Essenburgh in 
zee ging (zie nieuwsbrief Essentie zomer 
2012). Bij Brandweer Gelderland-Zuid trof 
Martin een clustercommandant die ook 
nauw betrokken was bij leiderschapstrajec-
ten. Zo werd het hem duidelijk dat de ver-
andering stap voor stap vorm zou moeten 
krijgen. “Het is een organisch proces! De eerste 
vraag is: wat willen wij precies? De regionalise-
ring was gebaseerd op mooie plannen, maar wat 
zijn nu eigenlijk onze eigen waarden? En hoe 
gaan we die vorm geven?”  IJsselland koos voor 
een organisatie die maatwerk kon leveren in 
de begeleiding van dat proces. Het werd De 
Essenburgh samen met Dare2Do.

‘IJSSELLANDS’ WERKEN
De uitgangspunten van het zogenaamde 
Rijnlands model zijn vertrouwen, verbin-

ding en vakmanschap. Martin spreekt lie-
ver van het ‘IJssellands model’, hoewel het 
woord ‘model’ je op het verkeerde been zou 
kunnen zetten omdat de uitkomst niet bij 
voorbaat vast staat. 
Wat is nu de uitdaging voor IJsselland? “We 
komen uit een redelijk traditionele organisatie 
met een traditionele leiderschapsstijl. Elk brand-
weerkorps had zijn eigen cultuur en was verant-
woordelijk voor een gemeentelijk gebied. We wa-
ren als leidinggevenden individueel opgeleid. Nu 
weet iedereen goed wat hij zélf vindt, maar moet 
de gezamenlijkheid centraler gaan staan. We zijn 
verantwoordelijk voor een regio. Dat betekent col-
lectief leiderschap en gedeelde waarden.” 
De maatschappij is in meer dan één opzicht 
veranderd. Martin: “Je moet nu bijvoorbeeld 
leiding geven aan mensen die je niet eens meer 
altijd ziet. Het is de tijd van het nieuwe werken: 
regelmatig wisselen van plek in de regio en zelfs 
thuis werken”. Vertrouwen en verbinding zijn 
dan extra belangrijk. 

TRAININGEN IN DE ESSENBURGH: 
EEN CADEAUTJE
Een organische opzet die bouwt op voort-
schrijdend inzicht maar wel focus heeft. Die 
focus wordt vastgehouden zo lang dat goed 

bevalt. Als belangrijke stap werd gekozen 
voor een traject waarin verschillende lagen 
van de organisatie getraind zouden wor-
den. Een goed voorbeeld van de organische 
aanpak is dat de nieuwe ondernemingsraad 
eerst getraind werd. “Zij zijn, als club die alle 
kanten vertegenwoordigt, gestart met de twee-
daagse. Dat kwam eigenlijk qua planning het best 
uit. Maar het beviel prima zo en het is goed voor 
het draagvlak! Dus het traject is breder geworden 
dan alleen leidinggevenden”. Op dit moment 
worden tactisch leidinggevenden getraind 
en het komende jaar komen ook ploeglei-
ders – vaak vrijwilligers – aan bod.
“Kasteel De Essenburgh als bijzondere locatie is 
eigenlijk een ‘cadeautje’ voor de mensen”, zegt 
Martin. “Het is stijlvol, maar niet te luxueus en 
dat past goed bij ons. Het voordeel is dat men-
sen even ‘los’ zijn van de dagelijkse situatie”. Dat 
geeft inspiratie. 

VERBINDING EN  VERTROUWEN
Martin hoort positieve geluiden van de 
deelnemers. “De (vak)teamleiders hebben ont-
dekt dat ze elkaar echt nodig hebben. Niet al-
leen vakinhoudelijk, maar ook als steun bij de 
steeds complexer wordende leiderschapstaak”. En 
hoe zit het bijvoorbeeld met een waarde als 

‘verbinding’? “De deelnemers ga-
ven aan dat de training meteen de 
eerste ochtend ‘de diepte’ in ging. 
Dat geeft vertrouwen en zo ontstaat 
een band tussen de deelnemers. Het 
vakmanschap, de invulling van lei-
derschap, bouwt daar dan weer op 
voort.” 
Hoe het verder gaat na het tra-
ject – dat uit 9 dagdelen bestaat 
– is nog niet besloten, maar daar 
wordt zeker al over nagedacht. 
“Het loopt allemaal misschien niet 
zo synchroon als wenselijk lijkt, en 
sommigen worden ongeduldig, maar 
zo gaat dat bij organisch werken”. 
Verbinding en vertrouwen, dát 
zijn gedeelde waarden. De the-
orie daarover is duidelijk, maar 
het gaat om de praktijk. En die 
wordt nu stap voor stap verwe-
zenlijkt bij de Veiligheidsregio 
IJsselland!


