Themadag ‘Projectmatig samenwerken in veiligheidsregio’s’
Op 11 april 2017 kwamen er ruim tachtig collega’s vanuit diverse
veiligheidsregio’s naar het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem
voor de Themadag ‘Projectmatig samenwerken in
veiligheidsregio’s’.
De dag werd geopend door Debora Bakker, Marianne Heijndijk en
Denise Baecklant van het IFV.

Omgaan met grote aanbestedingen
Na de opening spraken Dave de Leeuw en Guido Tijhof over een landelijk inkoopproject vanuit de
Veiligheidsregio Twente. Zij vertelden op boeiende wijze over hun ervaringen als projectleider van
grote aanbestedingen. Daar namen respectievelijk 24 en 16 regio’s aan deel. Dave en Guido kwamen
voor diverse uitdagingen te staan: hoe ga je om met besluitvorming als er zoveel betrokkenen zijn en
hoe manage je emoties en politieke druk? Geen eenvoudige zaken, maar beiden vonden het project
voor herhaling vatbaar.

Projectmatig werken op meerdere manieren
Esther van Zutphen van Brandweer Brabant-Noord en Ineke Vroling uit de Veiligheidsregio Drenthe
hadden een interessante collegiale uitwisseling over projectmatig werken. In dit gesprek kwam naar
voren dat er meerdere manieren zijn om projectmatig te werken: op gestructureerde wijze met
bijvoorbeeld projectplannen of de keuze om organisch mee te bewegen. In het laatste geval sluiten
mensen zich pas aan bij een project wanneer ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren, zonder
dat dit van tevoren is bepaald.
Brandweer Brabant-Noord heeft sinds een paar jaar een
projectbureau binnen de organisatie. Het doel van dit
bureau is om projecten te begeleiden of collega’s te
ondersteunen. Hierbij wordt gewerkt met Kijken, Denken
en Doen, geïnspireerd op de BOB-methode
(Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming).
Esther en Ineke kwamen tot de conclusie dat het type
project, de cultuur in de organisatie en de persoonlijke stijl
de aanpak van projecten bepaalt.

Projectmatig creëren in de praktijk
Rob Meyer van Antheos lichtte in een volgende sessie de essentie van Projectmatig Creëren toe. Hij
gaf aan dat een succesvol verloop van een project niet alleen voortkomt uit het volgen van een
systematiek maar ook samenhangt met het commitment van de betrokken teamleden. Rob liet aan de
hand van herkenbare praktijkvoorbeelden zien hoe je tot projecten kunt komen waar de betrokkenen
zelf de waarde en het belang van inzien en waar ze ook een bijdrage aan willen leveren.
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Bart Schoonbrood uit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond deelde zijn ervaringen over
Projectmatig Creëren vanuit de praktijk.

Aan de slag met projecten uit de praktijk
Na de lunch gingen de deelnemers, in subgroepen, actief
aan de slag met een aantal projecten uit eigen praktijk.
Rob Meyer gaf de opdracht mee om de elementen van de
projectdefinitie te doorlopen en hierover met elkaar in
gesprek te gaan. De uitkomsten werden in de plenaire
afsluiting met elkaar gedeeld. Dat leverde voor elke
inbrenger van een project interessante inzichten op.

Waardevolle dag
De themadag is geslaagd in opzet, dat bleek wel uit de
evaluatie. Deelnemers ervaarden het als zeer
waardevol om samen met collega’s uit de regio’s aan de
slag te gaan met eigen projecten. De variatie aan
sprekers werd positief ontvangen en men vond het
inspirerend om te horen hoe nu al in de regio’s
projectmatig wordt gewerkt.

Ben je geïnteresseerd in een vervolg op deze themadag of wil je meer weten over een training op
maat? Ga dan naar de website: voor opdrachtgevers: link of voor projectleiders en – medewerkers:
link.
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