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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
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‘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.
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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!
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SAMENWERKEN IN DE ZORG: 
FEEDBACKINSTRUMENT VOOR GEMEENTEN

Het Jan van Es Instituut (JVEI) verzamelt, 
verrijkt en verspreidt kennis over de (meer)
waarde van geïntegreerde eerstelijns zorg. Het 
JVEI geeft goed gefundeerde analyses en heeft 
veel kennis over de wijze waarop die zorg effectief 
geïmplementeerd kan worden in de specifieke 
lokale context. Met het feedbackinstrument kan 
de effectiviteit van verschillende aanpakken 
vergeleken worden (benchmarking). Het JVEI 
heeft veel contacten in het veld: zorggroepen, 
gezondheidscentra en Regionale Ondersteuning 
Structuren zijn belangrijke doelgroepen. 

De Essenburgh is gespecialiseerd in maatwerk 
trainingen en workshops aan mensen en 
organisaties die grote veranderingen ondergaan. 
De maatwerkaanpak van De Essenburgh 
kenmerkt zich door trainingen op alle niveaus 
(strategisch, tactisch en operationeel in 
samenhang) te geven. Zij werkt met situaties 
uit de realiteit van de samenwerking zodat 
de organisatie in al haar aspecten bij de 
verandering gericht ondersteund wordt. Zij 
zorgt voor een sfeer van vertrouwen waarmee 
de bereidheid ontstaat om concreet samen te 
werken en commitment te tonen.

Het Jan van Es Instituut en De Essenburgh bundelen hun krachten!

De decentralisatie in de zorg krijgt 1 januari 
zijn beslag en de gemeenten hebben ieder 
op hun eigen manier plannen gemaakt om 
die uit te voeren. Het is nu afwachten wat 
er gaat gebeuren! Vanzelfsprekend zullen 
tijdens de uitvoering onverwachte effecten 
optreden. Het is een leerproces van imple-
mentatie, voortgang volgen en bijsturen. 

Hoe beter dat leerproces verloopt, hoe gro-
ter de kans dat de verwachtingen waarge-
maakt kunnen worden. Die zijn niet mals: 
een kwalitatief betere zorg tegen lagere 
kosten, dicht bij de mensen georganiseerd 
en wijkgericht…. En dat terwijl veel ver-
schillende partijen moeten samenwerken! 
Een goed leerproces begint met een solide 
en concrete feedback op de effectiviteit van 
de aanpak en de samenwerking. Het gaat om 
feedback op strategisch, tactisch én operati-
oneel niveau.

De Essenburgh en het Jan van Es Instituut 
hebben hiervoor een ‘feedback-instrument’ 

ontwikkeld voor gemeenten. Zo kan het 
leerproces gericht verlopen. Het begint 
met een ‘foto’ van de harde (‘bovenstroom’: 
strategie, beleid, kwaliteit) én zachte facto-
ren (‘onderstroom’: ambities, belangen, 
onderling vertrouwen). Hiermee wordt 
zichtbaar hoe de zorg er voor staat en waar 

winst te behalen valt. Desgewenst krijgt die 
bijsturing handen en voeten. Een nieuwe 
‘foto’ kan later het effect weer zichtbaar 
maken…….! Kortom, met het feedback-
instrument hebben gemeenten een instru-
ment in handen waarmee ze bouwen aan 
effectiviteit en menselijke maat in de zorg.



‘HET ESSENBURGH GEVOEL’:
KASTEELBEWONER JANNIE BEELEN: “WE WERKEN HIER ALLEMAAL ALSOF DE 
ESSENBURGH EEN STUKJE VAN ONSZELF IS”

Jannie Beelen is eerste medewerker facilitair 
van hotel ‘Kasteel De Essenburgh’. “Als je me 
dat ruim 20 jaar geleden had gezegd toen ik hier 
met nul-komma-nul opleiding kwam solliciteren 
zou ik dat niet geloofd hebben!“. Maar Jannie 
was niet de eerste de beste. Hoewel ze aan-
gesteld was om schoon te maken, af te was-
sen en alles aan te pakken wat zich facilitair 
maar voordeed, mocht ze al gauw ’s avonds 
in de bediening werken. Dat kwam goed uit, 
want Jannie gaat graag om met mensen. 

Dat kwam ook in een ander opzicht prima 
uit: “Ik moet zeggen dat er vanaf het allereerste 
begin heel veel rekening gehouden werd met mijn 
thuissituatie. Zo kon ik ‘s ochtends wat later be-
ginnen als de kinderen naar school waren”. Dan 
was Jannie ’s middags weer thuis tot haar 
man om 5 uur kwam. “Ik kon dan de deur uit en 
was om een uur of half negen weer thuis”. Ideaal! 

Het was wel een hele uitdaging in het be-
gin: “Zonder enige ervaring werd ik het restau-
rant in gestuurd. Daar zat dan ineens 40 man 
en dan…: ‘doe het maar’”. Jannie heeft het als 
positief ervaren dat het zo ging. “Zo’n eer-
ste keer restaurant was best heftig, maar iedereen 
hielp je voort, dus ik heb me nooit ongemakkelijk 
gevoeld!” 

‘PROBEER HET MAAR’
Zo waren er steeds kansen die Jannie greep. 
Aanvullende lessen door Deltion en rollen-
spelen met acteurs gaven extra verdieping: 
“Als je er voor open stond dan was dat voor ieder-
een mogelijk, dat was goed want je kwam zonder 
ervaring binnen”. Niet snel daarna werd Jan-
nie een van de gastvrouwen.

Er waren in die eerste tijd veel conferenties. 
Jannie ontving de gasten, gaf koffie en uitleg 
over de zalen. Ze verzorgde rondleidingen 
en vertelde over de geschiedenis van het 
kasteel bij ‘Pensioen in Zicht’ trainingen. 
“Dat was moeilijk de eerste paar keer. Je had je 
voorbereid en je stond voor zo’n groep cursisten 
en dan….. wist je ineens helemaal niets meer..!” 
Trainers gaven haar op zo’n moment een 
zetje in de rug: “Vergeet niet dat de cursisten 
misschien wel zenuwachtiger zijn dan jij!”. Dat 
was vaak ook zo, zeker een jaar of 20 gele-
den! De mannen waren vaak leidinggeven-
den en hun vrouwen huisvrouwen, zij waren 
vaak zenuwachtiger dan Jannie! Dat inzicht 
hielp. En ‘en passant’ kwam ze in aanraking 
met mensen uit alle lagen van de bevolking. 
“Dat is voor je ontwikkeling hartstikke fijn! “

BRUIDSPAREN ONTVANGEN
In de jaren ’90 werd De Essenburgh trouw-
locatie en ontstond het idee om feesten en 
partijen te gaan geven. “Maar niemand wist 
hoe het moest. Geen idee! Dus we werden wel 
wat aangestuurd door het hoofd facilitair, maar 
die had het ook nog nooit gedaan. Dat was wel 
moeilijk hoor, dat je met zo’n grote groep hier 
boven zat en dat niemand er aan gedacht had om 

beneden koffie te zetten…..!”. Het aanbrengen 
van de nodige structuur is uiteindelijk gaan-
deweg met z’n allen gedaan. 

Toen die feesten eenmaal liepen werd Jan-
nie gevraagd om bruidsparen te ontvangen. 
“Toen is mijn werk pas echt leuk geworden! Vanaf 
het eerste begin dat ze binnen komen tot en met 
de trouwdag zelf, en alles dan aan te sturen….: 
dat is echt mijn ding!” Nog steeds is Jannie 
verguld met dit aspect van haar werk. Dat 
je dat mag doen!

HET ESSENBURGH GEVOEL
Wat Jannie ook zo fijn vindt om mee te ma-
ken, is dat ze kan zien hoe de weekendhul-
pen, oproepkrachten en leerlingen als pu-
ber binnen komen en weer vertrekken als 
volwassenen. Jannie ziet hen nog wel eens. 
Ze herkennen allemaal het ‘Essenburgh ge-
voel’. “Vanaf het moment dat ze begonnen voelt 
het alsof De Essenburgh een stukje van henzelf is. 
En dat stralen ze dan uit naar de gasten”. Ook 
gasten beamen dat, die merken het zelfs al 
bij de eerste afspraak! 

Hoe zou dat toch komen? Kennelijk geeft 
de één dat steeds weer door aan de ander. 
Ook nu De Essenburgh een hotel geworden 
is blijft het een feit: “Iedereen voelt zich ver-
antwoordelijk voor alles, ….en dat betekent dus 
ook dat iedereen zich met alles bemoeit!! Echt 
met alles”, zegt Jannie lachend, “en dat heeft 
zijn voor en zijn nadelen”. Maar het gebeurt 
vanuit die persoonlijke betrokkenheid. Dat 
maakt het zo bijzonder. 

“Het moment dat ik ’s ochtends de oprijlaan op 
rijd blijft elke keer weer speciaal. Mist over de vij-
ver, of een zonsopgang boven de bomen. Je bent 
nog niet helemaal wakker, maar als je dat ziet...!”



Pompoensoep voor 
4/6 personen
Benodigdheden:
1 kleine muskaatpompoen
2 liter groentebouillon
¼ liter room
50 gram boter
60 gram bloem
1 eetlepel kerriepoeder
1 grote ui
Scheut olijfolie

Werkwijze: 
Smelt de boter in een klein pannetje, voeg de 
bloem toe, roer dit op een laag vuur af en toe 
door en zet het dan apart. Snijd de pompoen, 
haal de zaadlijsten eruit en de schil eraf, snijd de 
pompoen in dobbelsteen blokjes. Snipper de ui.
Verhit de olijfolie, voeg hier de pompoen en 
de ui bij, even roerbakken en dan de kerrie 
toevoegen. Alles even doorbakken en dan 
afblussen met de room en bouillon en een 
uurtje laten pruttellen.
Pureer de soep en bind hem af met de roux.

Lekker met bijvoorbeeld walnootjes, spekjes, 
bosui en natuurlijk versgebakken brood!

Tip van de kokVEERKRACHT VOOR WANNEER HERINNERINGEN JE DWARSZITTEN
Wat moet je doen wanneer je gekweld wordt door beschamende, pijnlijke of verdrietige 
herinneringen? Het is in ieder geval niet goed om er over door te blijven malen. Op de korte 
termijn kan het nuttig zijn om te proberen om ze weg te stoppen, maar op lange termijn kan 
dat stress en depressie tot gevolg hebben. Onderzoekers van de universiteit van Illinois ontdekten 
dat het kan helpen om je te richten op andere aspecten van de herinnering zoals welk weer 
het was, of de aanwezigheid van een kennis. Zo lang dat maar niet-emotionele details van de 
context zijn, dan kun 
je eigenlijk op een vrij 
eenvoudige manier je 
aandacht verleggen en 
voel je je beter.
Voor meer ontdekkingen 
over veerkracht: 
volg @DeEssenburgh 
op twitter!

AGENDA OPEN TRAININGEN

Januari
19-21 januari PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’ (volgeboekt)

Februari
2-6 februari PIZ vijfdaagse
11-13 februari PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

Maart
2-3 maart PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
9-10 maart Collegiale opvang
18-20 maart PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

April
8-10 april PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
13-17 april PIZ vijfdaagse voor echtparen
13-17 april PIZ vijfdaagse voor alleengaanden
20-22 april PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
19-26 april PIZ Mallorca

Mei
18-20 mei PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

In mei of juni 2015 vindt een PIZ terugkomdag plaats voor oud PIZ deelnemers!
Houdt u de website in de gaten voor meer informatie of schrijf u in voor onze extra 
nieuwsbrieven met voor u toegesneden cursusaanbod: www.essenburgh.nl/contact


