
in samenwerking met 

Brandweer Flevoland zet bouwstenen neer voor nieuw 
vakbekwaamheidshuis

De situatie  
Om de kwaliteit van het brandweeronderwijs te verhogen, is gestart met het 
landelijke project “Versterking Brandweeronderwijs”. Dit project moet leiden tot 
vereenvoudiging en verbetering van de infrastructuur van het brandweeronderwijs. 
Het Flevolandse “Programma Vakmanschap” is een vertaling van dit landelijke 
project. Het doel is een verbeter- en kwaliteitsslag te realiseren in het aantoonbaar 
vakbekwaam zijn van alle vakmannen en vakvrouwen van Brandweer Flevoland. 
Ook bestaat de wens om de transitie van een kwantitatieve naar een kwalitatieve 
vakbekwaamheidsorganisatie te realiseren. Het streven is aantoonbare vakbekwaam- 
heid voor alle functies en alle medewerkers op alle niveaus.   

De uitdaging 
Voor de implementatie van het “Programma Vakmanschap” is een gedegen plan  
nodig. Er is behoefte aan accelleratie, het creëren van energie, beweging en draag- 
vlak onder zowel de beroepsbrandweer, de vrijwillige brandweer, vakbekaamheids- 
medewerkers, kantoormedewerkers en het management team. De behoefte wordt 
gevoeld om een start te maken met de bouw van het vakbekwaamheidshuis 
waarbinnen iedereen aantoonbaar vakbekwaam kan gaan worden. Essentiële 

         Ik heb ervan genoten 
zoveel mensen met zoveel 
passie bij elkaar te zien. Wat 
me opviel is dat ondanks 
dat  iedereen wel een 
andere insteek had vanuit 
zijn functie/specialisme, 
we toch allemaal hetzelfde 
doel nastreven en er écht 
geluisterd werd naar 
iedereen. We hebben een 
mooie gezonde basis neer 
kunnen leggen voor een nog 
mooiere toekomst.

Brusten Lassche  
Brandweer Flevoland
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punten hierin zijn: zelfregie/verantwoordelijk voor de eigen vakbekwaamheid,  
aantoonbare vakbekwaamheid, kwaliteit i.p.v. kwantiteit, vraaggestuurd aanbod,  
op maat en vakbekwaam blijven is leuk.  

De oplossing 
Met een afvaardiging van 30 mensen met hierin vertegenwoordigers van alle 
posten, gewesten, teams en afdelingen binnen de organisatie, koos Brandweer 
Flevoland voor een tweedaagse ASE-sessie om het fundament te leggen voor 
een nieuw te bouwen vakbekwaamheidsorganisatie. Na een aantal inspirerende 
presentaties door experts van Capgemini en specialisten uit het werkveld van de 
brandweer werden middels een variëteit aan werkvormen de uitgangspunten, het 
kader en een aantal concrete bouwstenen van het nieuwe vakbekwaamheidshuis 
neergezet. Kenmerkend was de manier waarop de uit diverse achtergronden be-
staande groep deelnemers erin slaagde zich te scharen achter één gezamenlijke 
visie. Door te werken in kleine teams werd overeenstemming bereikt over de vier 
belangrijkste pilaren die het dak van het vakbekwaamheidshuis moeten gaan dragen. 

Het resultaat 
Het resultaat na twee intensieve dagen was naast een gezamenlijk en gedragen 
beeld van het toekomstige vakbekwaamheidshuis, een mijlpalenplanning met  
onderwerpen en projecten in de vorm van een roadmap inclusief een actielijst met 
deadlines en verantwoordelijken. De diverse groep deelnemers was omgevormd  
tot een team van ambassadeurs die zich verantwoordelijk voelden voor het nieuw  
te bouwen vakbekwaamheidshuis.

Marlou Boot  
Hoofd Brandweerzorg 
Brandweer Flevoland

         We hebben twee dagen 
in een bruisende stoompan 
gezeten waarbij veel energie 
vrijkwam met mooie en 
bruikbare resultaten als 
gevolg. Het fundament voor 
ons Vakbekwaamheidshuis 
is gelegd, gezamenlijk 
draagvlak is gecreëerd.  
Nu is het aan ons om op deze 
golf door te surfen.

Mark Wijers  
Brandweer Flevoland

         De tweedaagse in 
Utrecht, de eerste stap naar 
het Vakbekwaamheidshuis, 
was mooi. Vaak is er onbegrip 
vanuit je eigen perspectief. 
Door met elkaar te werken 
aan verbetering krijg je 
inzicht in de dilemma’s die 
zich op elk  niveau afspelen. 
Hierdoor krijgen we beter 
inzicht in de werelden  
van elkaar.

Gerrit Spruit, Commandant Brandweer Flevoland


