Nieuws over talent
en leiderschap

Voorwoord
In onze vorige nieuwsbrief stond ik stil bij wat het proces van vraagarticulatie
voor de Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio’s (ATLV) heeft
opgeleverd. In deze nieuwsbrief informeer ik u graag over de volgende stappen.
Zoals bekend ondersteunen wij als academie de talent- en leiderschaps
ontwikkeling van de professionals. Om dit goed te kunnen doen hebben we
kennis nodig, die we op verschillende manieren kunnen ontwikkelen.
Zo organiseren wij diverse kennisevents, zoals masterclasses waarbij een
spreker bepaalde kennis overdraagt op deelnemers. Sinds kort houden we
ons ook bezig met onderzoek. Het gaat hierbij enerzijds om het uitvoeren van
onderzoek over bepaalde specifieke branche gerelateerde onderwerpen.
En anderzijds om het vertalen van elders uitgevoerd onderzoek naar de
context en de belevingswereld van de veiligheidsregio’s. De kennis die
hieruit voortkomt, verwerken wij in onze producten en diensten, met als
doel om de ontwikkeling van professionals nog beter te ondersteunen.
De managementraden Raad Directeuren Veiligheidsregio’s en
Raad van Brandweercommandanten hebben ons gevraagd om te
onderzoeken welk leiderschap er in de nabije toekomst nodig is voor
de veiligheidsregio’s. Een aantal leden van deze managementraden
gaat met ons bekijken welke trends en ontwikkelingen op de
veiligheidsregio’s afkomen en wat dit betekent voor de professionals
en daarmee ook het leiderschap. Naar verwachting worden in juni
2016 de eerste resultaten bekend. Uiteraard houden we u op de
hoogte.
Emanuel Borninkhof
Manager Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio’s
Instituut Fysieke Veiligheid
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Onderzoek innovatief werkgedrag
brandweer
Onlangs hebben de Universiteit Twente en de academie elkaar op het gebied van onderzoek
gevonden. Een masterstudent Business Administration heeft onderzocht hoe het innovatieve
werkgedrag in de publieke sector, en in het bijzonder bij de brandweer, meetbaar gemaakt kan
worden. Met deze uitkomsten kan vervolgens gekeken worden naar welke factoren van invloed
zijn op dit innovatieve werkgedrag en hoe deze te beïnvloeden zijn. Samen met de regiegroep
‘Innovatie van de brandweer’ kijken we nu hoe we deze resultaten kunnen omzetten naar een
ontwikkelaanbod. Meer informatie over het onderzoek vindt u op onze website.

Update Verkenning mobiliteit
veiligheidsregio’s
Van april tot en met juli hebben wij een verkenning gedaan naar wat veiligheidsregio’s al
ondernemen en wat hun wensen zijn op het gebied van het bevorderen van mobiliteit van
hun personeel. We hebben alle veiligheidsregio’s bezocht en met hen de volgende thema’s
besproken:
1. Wat verstaat u onder mobiliteit van personeel, wat valt er precies onder?
2. Wat is uw opvatting over mobiliteit? Wat is het belang, prioriteitsstelling binnen uw
regio, kansen en belemmeringen?
3. Welke activiteiten op het gebied van mobiliteit vinden plaats in uw regio of gaan
plaatsvinden? Is er sprake van mobiliteitsbeleid, zijn er samenwerkingen?
4. Hoe staat u tegenover samenwerking op het gebied van mobiliteit? Binnen de branche
en buiten de branche, regionaal en/of landelijk?
5. Wat is uw reactie op de mobiliteitssite VRtalent? Zou u hier op termijn bij willen aansluiten?
Inmiddels zijn de eerste resultaten geanalyseerd en vergeleken. Ons valt een enorm divers beeld
op en de mooie initiatieven die er op diverse plekken in ons land zijn ontstaan. Het zichtbaar
maken van deze best practices en ze delen, is al een eerste belangrijke opbrengst van deze
verkenning.
Dit najaar worden de resultaten in diverse overleggen voorgelegd en verdiept. Het doel hiervan is
om te komen tot een besluit over een vorm van ondersteuning en samenwerking die passend is
bij de wensen en ambities van veiligheidsregio’s.
Neem voor meer informatie over deze verkenning en andere activiteiten op het gebied
van mobiliteit, contact op met Marianne Heijndijk, e-mail marianne.heijndijk@ifv.nl,
telefoon 06 12 04 26 03.
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Van plan naar realisatie: vijf teams STH
starten met het vakbekwaamheidstraject
Selectie toekomstige teamleden STH
Voor de zomerperiode namen ruim 200 brandweermannen en -vrouwen deel aan de
selectiedagen voor de vijf nieuw op te richten teams Specialisme Technische Hulpverlening
(STH). De ATLV heeft samen met de Brandweeracademie en de vijf deelnemende regio’s de
selectie uitgevoerd. Een unieke opdracht. Voor het eerst werden er zoveel mensen geselecteerd
voor een landelijk project.

Het waarom van de STH-teams
Het STH is het eerste specialisme dat nu ontwikkeld wordt en is onderdeel van het programma
‘Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland’. Doel van
het STH is het adviseren en ondersteunen van de regionale brandweerkorpsen bij complexe
incidenten waarbij onbekend is of er slachtoffers zijn en waar deze zich kunnen bevinden.
De STH-teams worden ondergebracht in vijf veiligheidsregio’s: Fryslân, IJsselland, Hollands
Midden, Midden- en West-Brabant en Gelderland-Zuid. Daarmee wordt een landelijke dekking
gegarandeerd.

Vakbekwaamheidstraject
Het veld werkt samen met ons en met de Brandweeracademie in een ontwikkelgroep aan
het vakbekwaamheidstraject. Een uitdagende opdracht, waarin de taakvervulling van
de toekomstige teams centraal staat. De inhoud wordt in nauwe samenwerking met de
deelnemende regio’s, collega’s van de Duitse Technisches Hilfswerk (THW) en USAR.NL
vormgegeven.
In de STH-teams zijn vier rollen te onderscheiden: teamleider, plaatsvervangend teamleider,
reddingswerker en logistiek ondersteuner. Het vakbekwaamheidstraject kent een team-deel
maar ook delen die zich specifiek richten op de rol binnen het team. Het traject omvat circa 60
contacturen.
Het gaat hierbij niet alleen om het verwerven van nieuwe vaardigheden, maar nadrukkelijk
ook om het vormgeven van het specifieke karakter van deze teams: het werken in bijzondere,
gevaarlijke en complexe situaties waarbij creativiteit en zelfredzaamheid voorop staan.
Eind september 2015 zijn regio’s gestart met het vakbekwaamheidstraject, vanaf begin 2016
zijn de STH-teams operationeel.
Voor meer informatie over het Specialisme Technische Hulpverlening leest u op de website van
Brandweer Nederland.

Een van de praktijkoefeningen tijdens de selectiedagen. Foto: Danny Jolly
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Programma’s
Aan ons aanbod hebben we dit najaar drie nieuwe programma’s toegevoegd.

Programma Werkdruk in goede banen
Op 11 november wordt het programma Werkdruk in goede banen gehouden. Dit programma
is een antwoord op de uitkomsten van de werkconferenties Vakmanschap is Leiderschap die
wij vorig jaar in het land hebben georganiseerd. Een veelgehoorde opmerking tijdens deze
werkconferenties was, dat veel medewerkers van de veiligheidsregio’s in allerlei verschillende
functies door de toenemende werkdruk steeds minder aan de uitoefening van hun vak
toekomen. Zij voelden zich door de werkdruk belemmerd om te groeien in hun vakmanschap
en dit deed op den duur zelfs hun werkplezier afnemen. In het nieuwe programma Werkdruk in
goede banen geven we de deelnemers mentale vaardigheden om de werkdruk in hun functie te
verminderen en toch hun werk af te krijgen. We kijken op diverse manieren naar de impact van
werk op je leven, hoe je met werkdruk omgaat en hoe je ondanks de waan van de dag toch met je
vak bezig kunt zijn. Dit doen we door middel van testen, zelfanalyse en persoonlijke consultatie.
Kijk voor meer informatie op onze website.

Programma Systemisch leiderschap
Wil je echt de diepte in qua zelfanalyse, maar toch hierin de link houden met je werk en de
veiligheidsregio? Dan is het nieuwe programma Systemisch leiderschap in de veiligheidsregio
iets voor jou. In dit programma, dat uit negen modules bestaat, onderzoek je jouw plek in de
diverse levenssystemen waarvan je onderdeel van uitmaakt. Denk hierbij aan de systemen
van je familie, team, organisatie en sociale leven. Al deze systemen kennen een onder- en een
bovenstroom en beïnvloeden jou en dus elkaar voortdurend. In dit programma krijg je inzicht in
de werking van de systemen, leer je ze beïnvloeden en win je aan kracht, energie en persoonlijk
leiderschap. Kijk op de website voor meer informatie.

Programma Leiders in transitie
Een veelgehoorde opmerking van de leidinggevenden van de deelnemers aan het programma
Talentmanager is: “was er maar een zelfde soort programma voor ons”. Dat programma is er nu
gekomen en gaat in januari 2016 van start. In het programma Leiders in transitie, onderzoek je in
negen modules de thema’s en problematiek waarmee je als leidinggevende te maken hebt in
een organisatie die in verandering of transitie is. Dit doe je door te duiken in de wereld van sport,
spel, kunst, muziek en leiderschap en hierdoor de blik naar buiten te richten en te leren, in
plaats van jezelf blind te staren op de eigen organisatie. Je herstelt de balans van werk en privé,
voert de regie over je eigen energieagenda en doet enorm veel (zelf)kennis en vaardigheden op.
Kortom, dit programma stelt jou in staat om op een andere, luchtigere, maar toch effectieve en
krachtige manier je functie als leider uit te oefenen. Kijk op de website voor meer informatie en
inschrijven.
Op onze website vind je ons gehele programma-aanbod. Neem voor meer informatie contact
op, telefoon 026 355 2920 of e-mail: atlv@ifv.nl
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