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1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel organisatieonderzoek
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft op 30 juni 2016 besloten tot het
instellen van een organisatiebreed onderzoek. Het Algemeen Bestuur (AB) wil inzicht krijgen in de huidige stand van zaken van de interne organisatie van de VRZ op het gebied van structuur, cultuur, leiderschap en kwaliteit van samenwerking. Dit onderwerp en daarmee het onderzoek wordt als een cruciale stap beschouwd om het vertrouwen in de organisatie, de leiding en het bestuur te herstellen. Organisatieadviesbureau Twynstra Gudde (TG) is ingeschakeld om dit onderzoek uit te voeren, waarbij
het Dagelijks Bestuur (DB) als opdrachtgever fungeert. Daarnaast is een interne begeleidingscommissie ingesteld die het proces van het onderzoek heeft gevolgd en erop toe heeft gezien of het binnen de
gestelde kaders en randvoorwaarden is uitgevoerd.

1.2 Een getrapte en participatieve onderzoeksaanpak
Dit onderzoek is voor een groot deel op participatieve wijze uitgevoerd. Wij zijn namelijk van mening
dat het vertrouwen moeilijk kan worden hersteld door middel van een expertmatig onderzoek waarin
buitenstaanders de stand van zaken van de interne organisatie in kaart brengen. Het herstellen van
vertrouwen vraagt om een proces waarin de betrokkenen de patronen in de onderlinge samenwerking
en het functioneren van de organisatie gaan doorzien en gaan beïnvloeden op een manier die het vertrouwen bevordert. Daarom zijn wij een voorstander van een participatief organisatieonderzoek waarin
voorbij het constateren (stand van zaken) wordt gegaan en de nadruk wordt gelegd op samen begrijpen en veranderen met het oog op herstel van vertrouwen en een vitale organisatie. De betrokkenen
worden op deze wijze in staat gesteld om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane situatie en
gezamenlijk het verbeterproces vorm te geven. Een bijkomend voordeel van een dergelijke benadering
is dat deze een belemmerend mechanisme ondervangt: een scheiding tussen ontwerp (plan) en implementatie (uitvoering), die ervoor zorgt dat de plannen weliswaar goed zijn doordacht, maar weinig invloed hebben op de beleefde werkelijkheid in de organisatie.
Een participatief organisatieonderzoek is echter alleen mogelijk en zinvol als de basiscondities hiervoor
aanwezig zijn. In de context van de VRZ hebben deze condities vooral het karakter van basisveiligheid
en financiële stabiliteit. De basisveiligheid is essentieel om met elkaar in een collectief onderzoeks- en
leerproces te kunnen belanden. De financiële stabiliteit (in relatie tot de wettelijke taken en het vastgestelde beleidsplan) is nodig om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van de organisatie plaatsvindt op
een fundament in plaats van op eventueel drijfzand. Om vast te stellen in welke mate deze condities
binnen de VRZ aanwezig zijn, is het organisatieonderzoek gestart met een korte en krachtige verkennende fase.

1.2.1 Opzet en uitkomst verkennende fase
De hoofdvraag voor de verkennende fase naast het inventariseren en verzamelen van informatie bij
diverse stakeholders was of er voldoende basis is om het onderzoek participatief in te vullen. Om
deze vraag te beantwoorden, heeft een multidisciplinair team van Twynstra Gudde in wisselende samenstelling de volgende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd:
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- interviewgesprekken met bestuur, directie/management (MT), leidinggevenden en de ondernemingsraad (OR) over hun indrukken inzake de huidige situatie van de
- onderzoek naar het begrotingsproces en de financiën om inzicht te verkrijgen in de financiële situatie van de VRZ en de ambitie/opgaven waarvoor de VRZ gesteld staat (zijn deze te verenigen); tevens zijn interviewgesprekken gevoerd met bedrijfsvoering/control van de VRZ en leden van de adviescommissie financiën (ACF)
- vertrouwenspersoon van Twynstra Gudde; aan alle medewerkers (inclusief vrijwilligers) van de VRZ
is de mogelijkheid geboden om een gesprek te voeren over wat er in de organisatie aan de hand is.
Deze verkennende onderzoeksfase is gestart op 7 oktober 2016 en 20 oktober 2016 afgerond. In deze
korte, intensieve onderzoeksperiode is een veelheid aan informatie verzameld. Om openheid te geven
over de aard van deze bevindingen die het uitgangspunt vormden voor het vervolgonderzoek, worden
in het navolgende enkele impressies weergegeven per onderzoeksactiviteit.
Impressie van gesprekken met bestuur/directie/MT/leidinggevenden/OR:
- sfeer van de gesprekken was goed in termen van openheid en bereidwilligheid
- perspectieven waren zeer uiteenlopend en divers waar het gaat om de ervaren oorzaken van waar
de organisatie nu staat, inclusief de voorgestelde oplossingsrichtingen
- het dilemma wordt gevoeld tussen het snel willen oplossen en het feitelijk doorgronden van wat er
aan de hand is (doel organisatieonderzoek)
- t
onder andere: de complexiteit van de bestuurlijke context, de
relatie tussen regio en gemeenten, de verhouding tussen bedrijfsvoering en het primair proces binnen de VRZ, de aanhaking van de VRZ binnen de lokale (brandweer)context, het waarom van de
organisatie.
Impressie verkennend onderzoek financiën:
- de VRZ heeft een stevige taakstelling gekregen bij aanvang van de organisatie per 1 januari 2013
- er zit bij een ieder het gevoel dat verder bezuinigen op de VRZ geen mogelijkheid is, aangezien er
anders door een ondergrens gezakt wordt en er de komende tijd ook de nodige investeringen gedaan moeten worden
- o
t nadere verdieping en onderzoek
- er is verschil in beleving over de zorgvuldigheid en invulling van het begrotingsproces
- de bedrijfsvoering van de VRZ wordt als dominant ervaren, waarbij het primair proces volgens
geïnterviewden moet volgen wat de bedrijfsvoering vraagt in plaats van andersom.
Impressie gesprekken vertrouwenspersoon:
- m
ze behoefte hebben aan een
nieuw perspectief in de VRZ
- in de gesprekken is er openheid en betrokkenheid getoond, maar ook daadwerkelijk pijn en verdriet.
Men is n
ots verdwijnt en mensen hebben het
moeilijk om zich met de VRZ te identificeren
- er is sprake van zeer uiteenlopende beelden van hoe mensen de organisatie ervaren en percipiëren
- er bestaan ervaren breuklijnen tussen bestuur en organisatie, tussen leiding en medewerkers, tus-

- er zijn ook veel beelden over de organisatie, die hardnekkig in stand worden gehouden en die ook
niet altijd op feiten zijn gebaseerd
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- mensen praten graag samen over misstanden, vinden het wel moeilijk om daar zelf stappen in te
zetten (hetgeen ook van doen heeft met beleefde onveiligheid).
Uitkomst verkennend onderzoek
Gedurende het verkennende onderzoek is door ons in voldoende mate de bereidheid ervaren om vanuit medewerkersperspectief participatief verder te kunnen gaan. Men voelt de verantwoordelijkheid om
de aangereikte handschoen op te pakken
. Het merendeel van de mensen dat wij gesproken hebben tijdens het verkennende onderzoek is bereid om zelf ook te helpen en mee te doen in dit proces. Men beseft dat de focus van het onderzoek ligt
, maar, zo geeft een deel aan, er
Geïnterviewden willen het vertrouwen herstellen en zowel medewerkers/vrijwilligers (in het vervolg van dit
rapport worden onder medewerkers ook de brandweervrijwilligers verstaan), leidinggevenden, directie/MT-leden als bestuurders zijn bereid om constructief aan oplossingen te werken. Dit maakt dat is
besloten om het vervolg van het organisatieonderzoek, met uitzondering van het financiële vraagstuk,
op participatieve wijze uit te voeren en met betrokkenen te gaan begrijpen welke patronen zij met elkaar in stand houden en hoe deze patronen het functioneren van de organisatie belemmeren.

1.2.2 Inrichting van het participatieve onderzoek
De kern van het uitgevoerde participatief onderzoek is dat wij met medewerkers van de VRZ samen
beter hebben
is de VRZ immers in staat om uiteindelijk zelf de
situatie krachtiger te beïnvloeden. Dit betekende dat:
a. wij, grotendeels in gezamenlijkheid met medewerkers uit alle geledingen van de VRZ, de werking
van de organisatie hebben onderzocht. Het functioneren van individuen beoordelen was geen doel
van het onderzoek
b. wij op zoek zijn ge
die uiteindelijk bijdraagt/bijdragen aan het
bovengenoemde doel: het herstel van vertrouwen
c. wij een rapportage opleveren die inzicht geeft in wat de onderste steen is binnen de VRZ en daarbij
advies uitbrengen wat de beweging is die de organisatie dient te maken. Belangrijk in deze is dat
het een rapport is dat uitlegbaar en communiceerbaar (openbaar) is naar de buitenwereld.
Vier onderzoekslijnen
te kunnen vinden, is gericht onderzoek nodig. Na analyse van
de bevindingen uit het verkennend onderzoek, is in overleg met de begeleidingscommissie en de opdrachtgever besloten om het vervolgonderzoek langs de volgende vier lijnen vorm te geven:
- (1) Reconstructie van het ontstaan van de VRZ (groot) per 1 januari 2013
Tijdens de verkennende fase kwam onder andere naar voren dat de moeizame ontstaansgeschiedenis van de VRZ van invloed is (geweest) op het huidige functioneren van de organisatie. De centrale vraagstelling van dit deelonderzoek is in hoeverre de ontstaansgeschiedenis daadwerkelijk
een belemmerende invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de VRZ. Dit onderzoek is op participatieve wijze uitgevoerd met elf betrokkenen vanuit de VRZ onder begeleiding van twee adviseurs
van TG. Zie hoofdstuk 2 voor een uitgebreide beschrijving van de opzet en uitkomsten.
- (2) O
Uit de verkennende fase komt het signaal naar voren dat op verschillende dossiers binnen de VRZ
onvoldoende voortgang wordt gemaakt. Het blijkt dat e
Samen met in totaal 20 medewerkers (komend uit het
hele werksysteem) is onderzocht wat maakt dat onderwerpen moeizaam tot stand komen dan wel
ongewenste effecten teweegbrengen.
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Als casuïstiek is gekozen voor de
nningssystematiek
Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenbeleid (MOTO) Zie hoofdstuk 3 voor een uitgebreide beschrijving van de opzet en
uitkomsten.
- (3) Onderzoek naar de dynamiek in operationele teams: de blusploegen
Deze onderzoekslijn is gericht op het primaire proces binnen de VRZ. Er blijken op basis van de
gesprekken in de verkennende fase grote verschillen te zijn in het functioneren van de blusploegen.
Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de blusploegen is samen met in totaal vijftien medewerkers (inclusief vrijwilligers) onderzocht wat belemmerende dan wel stimulerende patronen in het
functioneren van deze teams zijn. Zie hoofdstuk 4 voor een uitgebreide beschrijving van de opzet
en uitkomsten.
- (4) Onderzoek naar financiën en bedrijfsvoering VRZ (niet participatief)
Uit de verkenning kwam het beeld naar voren dat de financiële situatie van de VRZ zorgelijk is en
dat financiën de belangrijkste bepalende factor lijkt te zijn voor het beleid. Het doel van deze onderzoekslijn is om te onderzoeken of de financiële stabiliteit (in relatie tot de wettelijke taken en het
vastgestelde beleidsplan) voldoende is om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van de VRZ plaatsvindt op een solide fundament. Daartoe is door een adviseur van Twynstra Gudde onderzoek gedaan naar het begrotingsproces, de financiën (korte en lange termijn) en een reeds uitgevoerde
benchmark door een ve
5 voor een uitgebreide beschrijving van de opzet en uitkomsten.
Naast deze vier onderzoekslijnen (met in totaal 46 participanten) zijn 28 personen geïnterviewd. Daarnaast hebben gedurende het organisatieonderzoek (oktober-december 2016) doorlopend gesprekken
plaatsgevonden met de vertrouwenspersoon van Twynstra Gudde. In totaal hebben hier 83 mensen
gebruik van gemaakt. Verder zijn werkbijeenkomsten gehouden met de OR en met leidinggevenden
binnen de VRZ, en zijn gesprekken gevoerd met het bestuur (algemeen en dagelijks bestuur (AB/DB))
nemen en eigenaarschap tonen (zowel individueel als collectief),
organisatorisch en financieel sturing geven en het werken aan vertrouwen. Dit vanuit de vraagstelling
Relevante bevindingen zijn meegenomen in onze analyse, waarvan
de uitkomsten in deel 2 worden gepresenteerd.

1.2.3 Gehanteerde werkwijze gedurende het onderzoek
Om dit participatieve organisatieonderzoek uit te kunnen voeren, heeft intensieve samenwerking
plaatsgevonden tussen het onderzoeksteam van Twynstra Gudde en de VRZ. Het Twynstra Guddeteam heeft daarin gefunctioneerd als gids in het proces: als ontwerper van de aanpak (methoden,
werkvormen, voorbereidende opdrachten, et cetera) en als adviseur op de inhoud. De VRZ heeft veel
tijd en energie in het onderzoek gestoken door onder andere het beschikbaar stellen van mede-onderzoekers, respondenten, documenten, communicatie over de voortgang van het onderzoek en het facilien voeding).
Gedurende het onderzoek stond het creëren en waarborgen van veiligheid centraal zodat betrokkenen
geen belemmeringen ondervonden om vrijuit te kunnen spreken. Onze manier van werken was hierop
gericht door:
- transparant, navolgbaar en toetsbaar te werk te gaan
- benaderbaar te zijn, goed te luisteren en door te vragen
- begripvol om te gaan met medewerkers, ook wanneer gevoeligheden/emoties een rol speelden
- data te beheren in een afschermde omgeving welke worden vernietigd/verwijderd op het moment
waarop de opdrachtgever ons hier toestemming voor geeft
- onderscheid te maken tussen feiten, meningen/interpretaties van de betrokkenen (gedeeld en afwijkend) en ons oordeel hierover
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- uitkomsten zodanig te presenteren dat deze niet herleidbaar zijn tot personen (waarborging anonimiteit van betrokkenen).
Bij de start van het onderzoek zijn afspraken gemaakt over de wijze van afstemming met de begeleidingscommissie en het rapporteren over de voortgang en (tussentijdse) uitkomsten. In totaal zijn er vier
bijeenkomsten geweest waarin achtereenvolgens de focus en aanpak van het onderzoek, de keuze
voor en aanpak van het vervolgonderzoek en de uitkomsten op hoofdlijnen zijn besproken.

1.3 De betekenis van de onderzoeksuitkomsten
Deze rapportage biedt een kort en bondig verslag van het uitgevoerde organisatieonderzoek. In deel 1
worden de opzet en de resultaten per onderzoekslijn op beknopte wijze beschreven. Elk hoofdstuk biedt op deze wijze vanuit een ander perspectief inzicht in het
functioneren van de VRZ en de onderliggende patronen. Deze inzichten zijn gebaseerd op casuïstiek
en op wat er concreet in de praktijk gebeurt en voor iedereen zichtbaar is. I
presenteren wij onze conclusies in de vorm van een aantal geïdentificeerde
om het vertrouwen in de organisatie, de leiding en het bestuur te herstellen.
Laten wij vooropstellen dat het initiëren van het organisatieonderzoek bij een Veiligheidsregio die feitelijk vier jaar bestaat, een goede stap is om de organisatie verder te kunnen ontwikkelen. Dat bij een
ganisatie verbetermogelijkheden gevonden worden, is volstrekt logisch en is een belangrijke
constatering om rekening mee te houden bij het lezen van de onderzoeksuitkomsten.
Ten tweede is het van belang om te beseffen dat het organisatieonderzoek gericht is op factoren die
de ontwikkeling van de VRZ belemmeren.
satie immers verder geholpen worden in haar ontwikkeling. Dit onderzoeksperspectief maakt dat de
uitkomsten vooral gericht zijn op
echter niet terecht vinden als
daarmee de zaken die wel goed gaan (en zijn gegaan) onderbelicht raken en daar geen oog voor is.
Gedurende het onderzoek zijn wij ook concreet bruikbare initiatieven, projecten en resultaten tegengekomen. Voorbeelden hiervan zijn:
- het primair proces verloopt volgens betrokkenen goed en grote(re) incidenten zijn daadkrachtig en
professioneel opgepakt
- e
- er ligt een goed Programmaplan Maritieme Veiligheid 2016-2019
- de samenwerking met externe partners wordt ook door externe partners als goed beoordeeld (zowel
- de aanbesteding en keuze omtrent het nieuwe brandweerpak wordt volgens betrokkenen als goed
beoordeeld.
Verder is ons opgevallen dat de VRZ dient te opereren in een complexe context rekening houdende
met het uitgestrekte gebied en de grote risico s in Zeeland in combinatie met een dunbevolkt gebied
(met grote fluctuaties in mensen die binnen de provincie verblijven), hetgeen een belangrijke basis is
voor de financieel beperktere mogelijkheden in vergelijking tot andere veiligheidsregio s, en een dynamiek waarin vooral op lokaal niveau de meerwaarde van de VRZ veelvuldig ter discussie staat. Deze
factoren in samenhang bezien, maken het een
opdracht om de fysieke veiligheidsopgave in Zeeland te dienen. Vanuit dit perspectief is het zeer te waarderen dat Zeeland (ook in
landelijk opzicht) initiatieven heeft genomen om bijvoorbeeld de problematiek van de aanrij- en opkomsttijden op een vernieuwende manier aan te pakken.
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Zo is in
incidentbestrijding vernieuwing gerealiseerd welke vanuit andere Veiligheidsregio s met veel belangstelling wordt gevolgd. Tevens heeft de VRZ een (landelijke) trekkersrol vervuld op het thema nucleair,
waar met waardering door andere (landelijke) partners naar gekeken wordt. Kortom: er zijn in de afgelopen jaren binnen de VRZ prestaties geleverd en dat is een verworvenheid waar verder op gebouwd
kan worden.
Gelet op het bovenstaande is het voor ons daarom begrijpelijk en te waarderen dat de VRZ het initiatief heeft genomen om juist ook op zoek te gaan naar wat patronen in de organisatie zijn die belemmerend werken. De inzichten die dit organisatieonderzoek opleveren, helpen om de hiervoor genoemde complexiteit van perspectief te voorzien.
Tot slot is het van belang om te realiseren dat je met elkaar
om
wenkend perspectief te creëren. Dat dit mogelijk is, bewijst dit onderzoek. Zo hebben wij gesproken
met ruim 150 mensen vanuit de organisatie (bestuur, leiding en medewerkers). In al deze gesprekken
hebben wij een grote mate van openheid en betrokkenheid ervaren in het met ons willen delen van
waar de organisatie op dit moment staat en waar de wensen zitten als het gaat om het ontwikkelen van
de organisatie. Daar kwam nadrukkelijk de urgentie uit naar voren dat het echt tijd is om nieuwe stappen te zetten. Om deze beweging te starten, hebben wij mensen in de gesprekken uitgedaagd om van
de tribune op het speelveld te komen. De deelnemers in het participatieve onderzoek hebben dit uitstekend gedaan. Naast de genoemde betrokkenheid, hebben wij ook kwaliteit aangetroffen die ons het
vertrouwen geven dat de VRZ ook de stap naar herstel kan zetten. Het belangrijkste voordeel van de
gehanteerde participatieve en op de praktijk gebaseerde benadering is namelijk dat de inzichten
niet het resultaat zijn van de activiteiten van de externe onderzoekers, maar van een leerproces van de
organisatie.
Hierdoor is het onderzoek op zichzelf al een interventie in het veranderproces: de betrokkenen zijn
gaan begrijpen welke patronen zij met elkaar in stand houden en hoe deze patronen het functioneren
van de organisatie belemmeren. De veranderstrategie heeft zich op deze wijze gedurende het onderzoek als een eerste ontwikkeling ingezet omdat de betrokkenen, zeker bij de onderzoekslijnen 1, 2 en
3, zelf het proces van herkennen en erkennen (begrijpen en accepteren) ondergaan hebben. Daardoor
is de aanzet voor verandering op onderdelen (gedrag van mensen) al praktijk aan het worden op het
moment dat dit onderzoek is afgerond.
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Deel 1

Gericht op zoek naar de onderste steen

In dit deel worden de opzet en resultaten van de vier onderzoekslijnen afzonderlijk beschreven:
- Hoofdstuk 2: Reconstructie ontwikkeling VRZ
- Hoofdstuk 4: Teamproces blusploegen
- Hoofdstuk 5: Financiën en bedrijfsvoering
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2. Reconstructie van de ontstaansgeschiedenis VRZ

Tijdens de verkennende fase kwam onder andere naar voren dat de moeizame ontstaansgeschiedenis
van de VRZ van invloed is (geweest) op het huidige functioneren van de organisatie. Het doel van een
van de onderzoekslijnen is daarom om via een reconstructie van de totstandkoming van de VRZ inzicht
te
Het identificeren van patronen die een belemmerende werking hebben (gehad) op de ontwikkeling van de VRZ
is door elf betrokkenen vanuit de VRZ uitgevoerd onder begeleiding van twee adviseurs van TG. In dit
hoofdstuk wordt achtereenvolgens beschreven welke onderzoeksactiviteiten zijn uitgevoerd en tot
welke resultaten dit heeft geleid.

2.1 Over de intentie en uitvoering van de reconstructie
De centrale vraagstelling is in hoeverre de ontstaansgeschiedenis van de VRZ een belemmerende invloed heeft gehad op het functioneren van de huidige organisatie. Om dit omvangrijke onderzoek te
kunnen uitvoeren, is de VRZ gevraagd om een aantal medewerkers uit zoveel mogelijk verschillende
geledingen van de organisatie beschikbaar te stellen. De elf deelnemers hebben uiteenlopende functies (van bestuurder tot medewerker) en zijn werkzaam binnen de brandweer, bedrijfsvoering en de
GHOR. Onder begeleiding van twee adviseurs van TG is door dit team onderzoek gedaan naar patronen in de ontstaansgeschiedenis van de VRZ. Er zijn drie werksessies van ieder vier uur georganiseerd waarin achtereenvolgens het onderzoeksplan is ontwikkeld, de verzamelde data zijn geïnventariseerd en vervolgonderzoeksactiviteiten zijn afgestemd en de uiteindelijke data gezamenlijk zijn geanalyseerd.
Het onderzoek bestond uit twee trajecten. Het eerste traject betrof het analyseren van de bestuurlijke
kaders en het ontwikkelen van een tijdslijn die feitelijk inzicht geven in de ontstaansgeschiedenis van
de VRZ. Deze analyse en tijdslijn hebben geholpen om belangrijke gebeurtenissen en relevante ontwikkelingen te identificeren en daarmee focus aan te brengen in het onderzoek. Het tweede traject betrof het verzamelen en analyseren van informatie over de wijze waarop de organisatie is ingericht: wat
was de bouwopgave, hoe is de implementatie hiervan verlopen en hoe heeft zich dat in de tijd ontwikkeld? Dit zoekproces is vormgegeven aan de hand van de negen deelgebieden van het INK-managementmodel (zie figuur 2.1). Het is niet de bedoeling geweest om dit model
oor de
VRZ, maar om het instrument te gebruiken om onderzoekslijnen te ontwikkelen waarlangs de benodigde informatie gezocht kan worden. Het participatieve onderzoeksteam is daarvoor onderverdeeld in
vier subgroepen die ieder onderzoek hebben gedaan naar een thema uit het INK-model, te weten
onder begeleiding van de adviseurs zelfstandig onderzoek uitgevoerd (documentstudies, interviews). Gedurende het onderzoek wisselden de deelnemers hun bevindingen uit via een besloten omgeving in Viadesk. De resultaten van de
nalyseerd. Aan de
hand van deze uitkomsten zijn door de adviseurs van TG de in de volgende paragraaf gepresenteerde
patronen geïdentificeerd.
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Figuur 1 Het INK managementmodel

2.2 Belemmerende patronen in de ontwikkeling van de VRZ
Gedurende het onderzoeksproces is een grote hoeveelheid aan data vergaard die, zoals reeds beschreven, op getrapte wijze is geanalyseerd: eerst in de subgroepen en vervolgens tijdens de gezamenlijke analysesessie. In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen uit deze analyses beschreven. Daarbij dient benadrukt te worden dat de focus lag op het identificeren van patronen die een
belemmerende werking hebben (gehad) op de ontwikkeling van de organisatie in de afgelopen jaren.
Deze bieden immers aangrijpingspunten voor verbetering van de organisatie.
Uit de analyse van de bevindingen blijkt dat gedurende de bij wet verplichte vorming1 van de VRZ, zowel voor als na 1 januari 2013, een zestal patronen onderscheiden kunnen worden die een belemmerende werking hebben (gehad) op de ontwikkeling van de organisatie. Elk patroon kan gestaafd worden met concrete voorbeelden. Om te voorkomen dat enkel gefocust wordt op deze casuïstiek (met het
op de betrokkenen) en de betreffende patronen ondergesneeuwd raken, worden de bevindingen alleen op hoofdlijnen gepresenteerd.
1.

Het ontbreekt doorgaans aan een grondige en gedegen diagnose en analyseproces bij de
vorming van nieuw(e) beleid, projecten en processen.

1

)
plaatsgevonden in verband met onder andere de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en de volledige regionalisering
van de brandweer. Als gevolg hiervan is de gemeentelijke brandweer opgeheven en zijn de brandweertaken opgenomen in de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio.
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Uit analyse van de documenten en gesprekken met betrokkenen blijkt dat bij de invoering van beleid,
projecten en processen doorgaans niet expliciet wordt onderzocht dan wel beschreven (1) wat nut en
noodzaak van het te vormen beleid zijn en (2) of de uitvoering daadwerkelijk haalbaar is. De focus tij-

kennen en benutten van interne expertise binnen de organisatie. Dit uit zich onder andere doordat er
onvoldoende integrale feedback wordt georganiseerd binnen en buiten de organisatie: het proces van
beleidsvorming blijft doorgaans binnen de eigen afdeling. Daarnaast blijkt dat de inbreng van externe
inhuur onvoldoende geborgd is bij het eigen personeel, waardoor deze activiteiten weinig tot geen
duurzaam dan wel gedragen effect hebben en het eigen personeel zich gepasseerd voelt.
2.

Er blijkt een gebrek te zijn aan consequente uitvoering, monitoring, evaluatie en bijstelling van
het vastgestelde beleid.
Er is in de afgelopen jaren het nodige beleid ontwikkeld en vastgesteld. Tijdens het onderzoek is echter
geconstateerd dat het doorgaans ontbreekt aan een consequente uitvoering, monitoring, evaluatie en
bijstelling van dit betreffende beleid (
). Het lijkt alsof op
zowel bestuurlijk als managementniveau de aanname heerst dat als een besluit eenmaal genomen is,
de organisatie
uitvoert. Door inconsistente regie en sturing op het integrale ontwikkelproces binnen de organisatie, ontstaat het mechanisme dat als besluiten niet op naleving worden gemonitord, medewerkers daar naar eigen believen mee omgaan. Daarnaast vindt structurele terugkoppeling
over de behaalde resultaten op centraal niveau niet tot nauwelijks plaats (geen feedback loop; zie ook
punt 4). Dergelijke processen leiden in de praktijk tot een gebrek aan budget, tijd, capaciteit, executievermogen, motivatie en/of integrale afstemming om vastgestelde besluiten ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren en de vastgestelde doelen te bereiken.
3. Er is weinig focus op het creëren van draagvlak voor te maken beleidskeuzes.
Uit de verworven data blijkt dat er binnen de VRZ een dynamiek heerst waarin externe opdrachten en
eisen (voortkomende uit bijvoorbeeld budgetproblemen, wetswijzigingen, interne onderzoeken en inorden. Hoewel dit vervolgens
blijkt er onvoldoende ruimte te worden gecreëerd om binnen de organisatie
draagvlak te ontwikkelen voor de te maken beleidskeuzes. Dit mechanisme maakt dat ingevoerd beleid
doorgaans als een voldongen feit wordt ervaren door de adressanten ervan (de top-down benadering
overheerst). Dit kan onder medewerkers een negatieve uitwerking hebben op aspecten als zingeving,
betrokkenheid en acceptatie van gemaakte beleidskeuzes. Temeer als de achterliggende motivatie en
gemaakte afwegingen voor het besluit onvoldoende effectief worden gecommuniceerd binnen de organisatie. Zoals een deelnemer hierover opmerkte:
.
4. De wederzijdse sensitiviteit tussen het bestuur en de organisatie vertoont gebreken.
Met wederzijdse sensitiviteit wordt bedoeld dat partijen van elkaar weten wat de ander nodig heeft om
adequaat te kunnen functioneren om vervolgens naar dit inzicht te handelen. Het blijkt op basis van de
verworven data dat aan het waarborgen en handhaven van dit tweezijdige proces onvoldoende invulling wordt gegeven. In zowel het handelen van het bestuur als van de organisatie zijn gebreken op dit
vlak geconstateerd. Meer specifiek gaat het dan om de volgende aspecten die investering behoeven:
- als bestuur(der) betrokkenheid bij de organisatie te tonen door onder meer het formuleren en maken
van realistische ambities en besluiten en door actief op de hoogte te willen zijn van wat er speelt en
nodig is bij de uitvoering daarvan (toetsing/evaluatie)
- als organisatie het bestuur in positie te brengen door hen op tijd van adequate informatie te voorzien
en door de verantwoordelijkheden daar te beleggen waar ze horen zodat het bestuur ook daadwerkelijk kan sturen
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- het hanteren van eenduidige en geregisseerde communicatie tussen het bestuur en de organisatie
over de haalbaarheid van te maken besluiten en gevoerd beleid
5.

Er vindt onvoldoende sturing plaats op het creëren van de benodigde randvoorwaarden en
competenties voor het uitvoeren van procesmanagement.
Gedurende dit onderzoek is door de onderzoekers geconstateerd dat het managen van verschillende
processen spanning genereert. Enerzijds komt dit doordat het ontbreekt aan heldere keuzes en prioriteiten. Een gedeelde ervaring is dat er steeds taken bij blijven komen zonder dat andere taken worden
weggenomen dan wel minder prioriteit krijgen
van deze stapeling is dat er onvoldoende tijd en overzicht is om processen op structurele wijze (in
plaats van ad hoc) te kunnen sturen op het gewenste resultaat. Anderzijds komt deze spanning voort
organisatie, zijn deze niet aangeleerd en in het onderlinge samenspel afgestemd. Het ontbreekt aan
adequate selectie, opleiding en begeleiding: de impliciete overtuiging lijkt te zijn dat mensen als vanzelf
hun nieuwe rol in het grotere geheel kunnen uitvoeren. We hebben het als organisatie gezocht in het
steeds structureren en herstructureren, zonder eerst te kijken met wat voor medewerkers en leidinggevenden men te maken had. Het faciliteren van persoonlijke ontwikkeling is in de alledaagse praktijk
een ondergeschoven thema. Er zijn weliswaar verschillende initiatieven genomen, maar die hebben
niet tot het gewenste effect geleid. Dit maakt dat er onvoldoende gedeeld besef over en sturing is bij
zowel leidinggevenden als medewerkers op de benodigde vaardigheden en kennis om de organisatie
op integrale en professionele wijze aan te sturen en te laten werken. Het gaat daarbij dan met name
om het snappen van de eigen rol in de context van de VRZ (op alle niveaus in de organisatie): integraal werken vraagt om betrokkenheid, onderlinge afstemming en het creëren van gedeelde belangen,
acceptatie en draagvlak (bij bestuur, leiding en medewerkers).
6.

Besluitvormingsprocessen in het bestuur verlopen doorgaans moeizaam en kunnen daardoor
een vertragende en belemmerende uitwerking hebben op de ontwikkeling van de VRZ.
Bestuurlijke besluiten worden genomen op basis van gewogen stemmen met als streven om unanimiteit te waarborgen. Besluitvormingsprocessen
kenmerken zich door langdurig
uiteindelijke compromissen waarin iedereen zich kan vinden. Los van de hoeveelheid tijd
die hiermee gemoeid is, kan dit leiden tot besluiten die voor meerdere uitleggen vatbaar zijn en in de
praktijk op verschillende wijze worden geïmplementeerd (met alle consequenties van dien). Een ander
gevonden kenmerk van bestuurlijke besluitvorming is dat er zich steeds terugkerende discussies voor?
waarin
soms de boventoon voert. Een dergelijke dynamiek
draagt niet bij aan het gemeenschappelijke belang. Dit wordt soms ook beïnvloed door de zogenoemde
-problematiek: dilemm
zowel het zijn van
burgemeester als lid van het algemeen bestuur. De continue druk vanuit gemeenteraden met een kritische houding richting de VRZ, maakt dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de VRZ vaak op gespannen voet staat met lokale belangen waar de burgemeester op aangesproken wordt.
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3.

nader onderzocht

Het o
komt voort uit de signalering dat
op verschillende dossiers binnen de VRZ onvoldoende voortgang wordt gemaakt. Uit de gevoerde gesprekken met medewerkers tijdens de verkennende fase komt naar voren dat:
- op vragen nauwelijks tot geen antwoorden meer komen
- medewerkers hebben besloten geen vragen meer te stellen
- m
organisatie (versterking koninkrijkjes, weinig initiatief)
- verzoeken procedures ingaan, blijven hangen en er geen output komt
- er weinig concrete en heldere besluiten genomen worden
- focus en sturing onduidelijk zijn
- p
- het onderscheid tussen feiten en verhalen zoek lijkt.
Het doel van deze onderzoekslijn is om participatief vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van
stokkende processen waarin focus en sturing op de juiste zaken ontbreekt. En indien dit het geval is,
door welke factoren dit veroorzaakt wordt. Door aan de hand van twee concrete cases dergelijke processen met in totaal 20 medewerkers en twee adviseurs van TG diepgaand te onderzoeken, trachten
we beter te leren begrijpen hoe de organisatie als systeem (als een geordend samenhangend geheel)
functioneert en daarmee zicht te krijgen op verbetermogelijkheden.

3.1 Selectie van casuïstiek en methode van onderzoek
de
diepgang te waarborgen, is ervoor gekozen om deze onderzoekslijn af te bakenen tot twee casussen.
Op basis van de volgende criteria
(A3)
disciplinair opleiden, trainen en oefenen
(MOTO) geselecteerd:
- i
?
- is het een casus waarin van hoog tot laag medewerkers betrokken zijn?
- is het een casus die voldoende substantie heeft, die we beet kunnen pakken ?
- is het een casus die actueel is en die er voor de organisatie toe
?
Korte uitleg casussen
Vanaf 2013 wordt binnen de VRZ gewerkt met de A3-methodiek als werkwijze voor het opstellen van
jaar- en afdelingsplannen. Het maakt integraal onderdeel uit van de planning & control cyclus en is gebaseerd op het INK-model (1. Organisatie: leiderschap, strategie en beleid, management van medewerkers, middelen en processen; 2. Resultaat: medewerkers; klanten en partners; maatschappij; bestuur en financiers). Het jaarplan dient te passen op n A3 waardoor de gebruikers gedwongen worden om stil te staan bij zaken die er echt toe doen om te komen van visie tot actie.
Het MOTO-beleid heeft als doel om in gezamenlijkheid organisaties, teams en functionarissen in de
rampenbestrijding en crisisbeheersing te professionaliseren. Multidisciplinaire vakbekwaamheid door
kennis en vaardigheden op niveau te krijgen en te houden. Een keer in de vier jaar is de VRZ wettelijk
verplicht om een MOTO-beleidsplan op te stellen.
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waaraan een volwaardige rampenbestrijdingsorganisatie behoort te voldoen. Door de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) wordt beoordeeld of deze prestaties van de rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn behaald.
Om deze twee casussen te kunnen onderzoeken, is de VRZ gevraagd om per casus een aantal medewerkers uit alle geledingen van de organisatie beschikbaar te stellen die betrokken zijn bij het opstellen
dan wel uitvoeren van/werken met de A3-systematiek (in het vervolg A3) en het multi-oefenbeleid (in
het vervolg MOTO). Zodoende zijn twee onderzoeksteams samengesteld van respectievelijk acht en
twaalf personen. Voor het onderzoek naar A3 hebben twee analysesessies van drie uur plaatsgevonden, voor MOTO drie analysesessies van drie uur.
De analysesessies voor beide casussen hadden een vergelijkbare opbouw. In de eerste sessie stond
de reconstructie van het betreffende proces centraal. Onder leiding van twee adviseurs is getracht een
zo feitelijk mogelijke weergave te maken van de ontwikkeling van de casus:
- hoe is het tot stand gekomen en welke onderwerpen speelden daarbij een belangrijke rol?
- welke stappen zijn vervolgens gezet?
- welke mensen waren betrokken en hoe verliep de interactie tussen betrokkenen?
- wat waren de resultaten en wat gebeurde daar vervolgens mee (feedback loops)?
- wat is de werking ervan in de praktijk?
Vervolgens is een selectie gemaakt van de belangrijkste gebeurtenissen evenals een eerste analyse
van de oorzaken en gevolgen daarvan. Deze sessie werd afgesloten door het gedetailleerd beschrijven
van illustratieve situaties. In de tweede sessie werden deze beschrijvingen nader geanalyseerd. Gezamenlijk werden krachtige verklaringen gezocht, mede aan de hand van het vooraf ingevulde kleurenmodel (zie bijlage 3), voor het verloop van de geselecteerde gebeurtenissen. Daarbij werd nadrukkelijk
getracht om voorbij de voor de hand liggende duidingen te komen door kritisch te reflecteren op de onderliggende opvattingen die de acties en het verloop hebben gestuurd.

3.2 Resultaten op casusniveau
Gedurende de constructieve en intensieve analysesessies hebben de deelnemers veel informatie met
elkaar gedeeld. Deze feiten, waarnemingen en opvattingen zijn gezamenlijk op een positief kritische
wijze geanalyseerd en onderzocht. De deelnemers waren in staat om een houding aan te nemen van
nieuwsgierige professional: het continu stellen van vragen en zoeken naar verklaringen in plaats van
het invullen voor een ander en komen met oplossingen dan wel oordelen. Hoewel het niet altijd eenvoudig was om het persoonlijke van het functionele te onderscheiden, hebben de deelnemers een
grote bereidheid getoond om met de beste intenties bij te dragen aan het onderzoek.
Het voert te ver om alle verzamelde data in deze rapportage te presenteren. In de navolgende paragrafen worden daarom per casus de bevindingen weergegeven uit de gezamenlijke analysesessies. Dit

3.2.1 Uitkomsten casus A3-planningssystematiek
De belangrijkste bevindingen ten aanzien van de casus A3-planningssystematiek zijn:
1. het vormgeven aan een inhoudelijke ambitie met focus en realistische speerpunten komt moeilijk tot
stand
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2. dit komt onder meer doordat het instrument om onderbouwde en transparante keuzes te kunnen
maken, tot doel is verworden: de inhoud staat niet meer centraal, maar het proces. De verhouding
lijkt weg te zijn: het instrument wordt door velen als een extra tijdsintensieve belasting ervaren in
plaats van dat het ondersteunt bij het stellen van prioriteiten en het maken van capaciteitskeuzes
3. het instrument is bovendien continu in ontwikkeling en het gebruik ervan wordt niet afdoende gefaciliteerd en op naleving bewaakt. Resultaat hiervan is dat half werk wordt opgeleverd doordat medewerkers het proces niet (meer) kunnen en/of niet (meer) willen uitvoeren
4. een grondige evaluatie van nut en noodzaak van het planningsinstrument en het daadwerkelijke gebruik ervan heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Ondanks de goede bedoe
gesprek over wordt gevoerd, blijft deze situatie in stand
5. zodoende zijn er verschillen tussen teams ontstaan in hoe het instrument gebruikt wordt. Dit veroorzaakt frictie tussen zowel teams onderling als tussen teams en het MT door met name: te hoge ambities, een gebrek aan realiteitszin over wat haalbaar is, onduidelijke keuzes en knelpunten die niet
worden aangepakt
6. integrale keuzeprocessen stagneren waardoor het doel van het planningsinstrument niet wordt behaald en
leidend is.

3.2.2 Uitkomsten casus Multi-oefenbeleid
De belangrijkste bevindingen ten aanzien van de casus MOTO zijn:
1. het ontbreekt aan eigenaarschap: het multien bijdragen daaraan worden als vrijblijvend ervaren
toelaat). Dit uit zich
door een gebrek aan gezamenlijke visie, ambitie en commitment van de kolommen binnen de VRZ
als wel van externe partners (gemeenten, politie)
Het vermogen tot creëren van draagvlak en gemeenschappelijke belangen binnen
en buiten de VRZ ontbreekt
2. op dit moment domineert de schuldvraag: het zit vast op interactie, zowel intern tussen kolommen
deelnemers. De grens is duide
efenen, is té gek
3. er vindt weinig vernieuwing op inhoud en proces plaats: oplossingen worden gezocht in structuren
en eenzijdige benaderingen, maar dit brengt geen duurzame, positieve verandering teweeg. Dit
komt voort uit een mix van onmacht, onkunde en onwil bij betrokkenen in zowel de VRZ als bij externe partners. Een factor die dit mechanisme versterkt, is het ontbreken van een gezamenlijk gesprek binnen de VRZ en met partners over het aanpassen van ambities aan beschikbare capaciteit.
Daarnaast belemmert de continue focus op wat niet kan in plaats van op wat nog wel kan (gegeven
de beschikbare mensen en middelen) de verdere ontwikkeling van het multi-oefenbeleid
4. er heerst een afvinkcultuur ten aanzien van oefenen (middel is doel): niet het leerdoel bij oefenbeleid staat in de praktijk voorop, maar het voldoen aan (landelijke) externe eisen (zoals van de inspectie VenJ). De uitkomsten van oefeningen en daarmee de leerpunten worden niet (of afgezwakt)
gedeeld, wat de motivatie om bij te dragen aan de vakbekwaamheid van het personeel (van bestuurder tot medewerker in het primair proces) niet ten goede komt.

3.3 Patronen die schuilgaan achter het
In deze onderzoekslijn is aan de hand van twee cases op participatieve wijze onderzoek gedaan naar
volgende patronen die schuilgaan achter stagnerende processen. Deze inzichten bieden aangrijpingspunten voor verbetering:
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A. Doel van het proces raakt ondergeschoven
Processen zijn een middel om een doel te realiseren, maar (bij)sturing op de doelen achter de procesjks plaats, waardoor processen een
gaan leiden. Het
gevolg hiervan is dat de bedoeling vaak niet leidend is (waarom en waartoe zijn we in de organisatie
aan het doen).
B.

Systematische analyse op de werking van het proces ontbreekt
d te nemen), op metaniveau te analyseren en

mogen). Daardoor is soms de balans zoek tussen inspanningen vanuit procedures, voortgang en de
resultaten, die daarmee beoogd c.q. bereikt worden. Bovendien ontstaat het gevaar dat de aandacht
en energie té veel intern gericht raakt.
C. Alternatieven en variatie in aanpakken blijven uit
Het denken in alternatieven en variëren in andere aanpakken, naar voren schuiven van andere mensen en kwaliteiten (niet alleen uit hoofde van functies) om toch het doel te bereiken, is minder ontwik(zie bijlage 3)
blijft men denken in die ene domi
blauwe aanpak). Men komt niet verder en er ontstaat een vorm van gelatenheid.
D. Weinig sturing op en handelen vanuit onderlinge verbinding tussen mensen
Processen verbinden diverse partijen, posities en belangen, maar er wordt weinig gehandeld vanuit
onderlinge verbinding tussen mensen, teams, afdelingen en met partners. Er is weinig tot geen effectieve sturing op onderlinge interactie die de eigen afdeling/ het team overstijgt. Daardoor is het risico
aanwezig dat onderdelen van de organisatie (te) veel opereren als eigenstandige onderdelen en er
minder (gezamenlijke) betrokkenheid ontstaat.
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4. De ontwikkeling van blusploegen vergeleken

Deze onderzoekslijn is gericht op de ontwikkeling van blusploegen binnen de VRZ. In de verkennende
fase hebben wij namelijk geconstateerd dat er volgens de geïnterviewden verschillen bestaan in het
functioneren van deze operationele teams. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de blusploegen
is samen met in totaal vijftien medewerkers (beroeps en vrijwilligers) onderzocht wat belemmerende
dan wel stimulerende patronen in het functioneren van deze teams zijn.

4.1 Opzet en uitvoering van opeenvolgende analysesessies
Het participatieve onderzoek is vormgegeven aan de hand van een model over de ontwikkeling van
operationele teams langs de lijnen van leiderschap, medewerkerschap en primair proces. In drie
avondsessies (zodat vrijwilligers ook in staat waren om te kunnen bijdragen) van ieder drie uur, is met
een team van vijftien brandweermedewerkers onderzocht wat kenmerken van goed dan wel minder
goed functionerende blusploegen zijn. Het gehanteerde model is vervolgens met de deelnemers specifiek gemaakt voor de ontwikkeling van de blusploegen van de VRZ. Dit onderzoeksproces is op iteratieve wijze vormgegeven, inhoudende dat de resultaten van de eerste analysesessie, de input vormde
voor de tweede analysesessie en de uitkomsten van de tweede sessie vervolgens de input vormde
voor de derde sessie.
De analysesessies hadden een constructief karakter en het is als onderzoeksteam gelukt om het model te specificeren naar de context van de VRZ. Tijdens de sessies die werden begeleid door twee adviseurs, viel ons op dat:
- er onder de deelnemers een grote behoefte bestaat aan een uitlaatklep om de stand van zaken in
de organisatie vanuit een persoonlijk perspectief te duiden
- de deelnemers graag elkaars ervaringen willen horen en daarop voortborduren (stapelen), zonder
daarbij stil te staan hoe zaken feitelijk ontstaan en wat je eigen bijdrage zou kunnen zijn om iets op
te lossen (eigenaarschap). Er ontstaan zodoende processen waarin mensen elkaar versterken in
een negatieve spiraal van verwijten naar de organisatie
- de focus bij aanvang van de gesprekken in eerste instantie werd gelegd op de (ontbrekende) randvoorwaarden, al dan
en weinig
over de ontwikkeling van het vak (de inhoud van het werk)
- het in de gesprekken gelukt is om deze om te buigen naar constructieve bijdragen over de ontwikkeling van het vak en het team, met als gevolg dat er een positieve sfeer ontstaat en mensen bereid
en in staat zijn om mee te denken over de ontwikkeling van de organisatie en het eigen team.

4.2 Ontwikkelstadia van blusploegen: een model
Het op participatieve wijze ontwikkelde model biedt inzicht in de ontwikkelstadia van de verschillende
teams met betrekking tot leiderschap, medewerkerschap en primair proces. Daarbij dient opgemerkt te
worden dat het model geen inzicht geeft in het functioneren van specifieke blusploegen, maar generieke handvatten biedt voor de ontwikkeling van deze ploegen binnen de VRZ.
De drie dimensies van het model kennen de volgende definities:
- Leiderschap: de wijze waarop leidinggevenden (gezamenlijk) hun rol invullen
- Medewerkerschap: de wijze waarop medewerkers (gezamenlijk) hun rol invullen
- Primair proces: de wijze waarop de brandweertaak wordt uitgevoerd.
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Figuur 2 Ontwikkelstadia blusploegen VRZ

4.3 Conclusie: aangrijpingspunten voor verbetering
Het ontwikkelde model geeft inzicht in factoren die bijdragen aan stagnatie dan wel ontwikkeling van
blusploegen. Blusploegen kunnen aan de hand van dit instrument zelf eventuele factoren identificeren
voor verdere ontwikkeling van hun team. Daarnaast zijn ons twee generieke knelpunten opgevallen die
verband houden met de wijze waarop de 64 blusploegen zijn geïntegreerd binnen de organisatie. Volgens ons is het voor de algehele ontwikkeling van blusploegen van belang om deze twee
korte termijn te adresseren:
a. gebrekkige aansturing, afstemming en verbinding
Er wordt een te grote afstand ervaren tussen de werkvloer en het management. De driehoek van
blusploegleider, operationeel manager (OM) en teamleider werkt onvoldoende.
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b.

Factoren die daar een rol in spelen, zijn volgens de deelnemers met name de te grote span of
control
het ontbreken van overz
?). De wens wordt uitgesproken dat er meer verantwoordelijkheid bij de werkvloer komt te liggen: meer decentraal in
plaats van centraal. Dit vraagt echter wel om centrale kaders waarmee uniformiteit in het functioneren van blusploegen dient te worden gewaarborgd (het is immers één VRZ).
onvoldoende ondersteuning ploegleiders
Door de reorganisatie hebben ploegleiders meer autonomie gekregen voor wat betreft de aansturing van het personeel. Volgens de deelnemers wordt er door de organisatie echter onvoldoende
geïnvesteerd in het op zorgvuldige wijze selecteren, opleiden en begeleiden van ploegleiders zodat zij ook daadwerkelijk in staat zijn om zelfstandig leiding te kunnen geven aan een blusploeg.
Het wordt door de deelnemers met name waardevol gevonden om handvatten aan te reiken over
hoe een ploeg aan te sturen binnen de kaders van de VRZ (spilfunctie tussen medewerkers en
management) en op welke wijze om te gaan met ongewenst gedrag en onbekwaamheid binnen
de ploeg.
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5. Financiën en bedrijfsvoering

Uit de verkenning kwam het beeld naar voren dat de financiële situatie van de VRZ zorgelijk is en dat
financiën de belangrijkste bepalende factor lijkt te zijn voor het beleid. Conform artikel 30 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland dragen deelnemende gemeenten financieel bij.
Teneinde de toekomstbestendigheid van de meerjarenbegroting van de VRZ te kunnen bepalen, is
enerzijds van belang na te gaan of er sprake is van een kwalitatief deugdelijke begroting en anderzijds
een indruk te krijgen van de bereidheid van de deelnemende gemeenten om voor financiering conform
artikel 30 zorg te dragen. Dit is immers een belangrijke voorwaarde voor verdere ontwikkeling van de
organisatie.
Het doel van deze onderzoekslijn is om te onderzoeken of de financiële stabiliteit (in relatie tot de wettelijke taken en het vastgestelde beleidsplan) voldoende is om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling
van de VRZ plaatsvindt op een solide fundament. Daartoe is onderzoek gedaan naar het begrotingsproces en de financiën (korte en lange termijn). De hierbij gehanteerde onderzoeksmethoden zijn interviews met betrokkenen, bestudering van relevante documenten (begrotingen, realisaties, zienswijzen
gemeenten, jaarrekeningen etc.). Daarnaast is een aantal financiële gegevens vergeleken met die van
gebruik gemaakt van een tweetal relevante benchmarks door de
VRZ
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van deze
drie analyses achtereenvolgens gepresenteerd.

5.1 Resultaten van het financiële onderzoek en de benchmark
In de navolgende paragrafen worden de resultaten van de drie verschillende analyses over het begrotingsproces (5.2.1), de financiën op de korte en lange termijn (5.2.2) en de benchmark (5.2.3) gepresenteerd.

5.1.1 Uitkomsten analyse begrotingsproces
Allereerst is vastgesteld of het begrotingsproces kan leiden tot een kwalitatief goede begroting. Hierbij
geldt als
de kosten voor de opdrachtgevers niet toenemen (gezien de bezuinigingstaakstelling)
In het navolgende zijn de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek weergegeven.

Het proces om te komen tot een sluitende begroting wordt goed ingevuld. Inhoudelijk loopt het begrotingsproces echter moeizaam. Dit komt met name doordat opdrachtgevers (bestuur met daarachter
zeer kritische gemeenteraden) enerzijds willen bezuinigen en anderzijds proberen hun eigen belangen
gebudgetteerd te krijgen. Wij missen vanuit de opdrachtgevers aandacht voor het collectieve belang
met als gevolg dat op papier de begroting weliswaar kloppend is, terwijl er bij ons de nodige twijfel bestaat over de haalbaarheid hiervan. Zo worden bijvoorbeeld nog niet zekere opbrengsten (nog te realiseren taakstellingen) wel opgenomen in de begroting, terwijl nagenoeg zekere kostentoenames (loonen prijsontwikkelingen) worden benoemd als risico. Op deze wijze kunnen deze toenames buiten de
begroting worden gelaten en wordt van daaruit een sluitende begroting gerealiseerd.
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Het gevolg van deze wijze van begroten is dat de geringste tegenvaller in kosten of opbrengsten direct
leidt tot een tekort in de begroting (zoals onder andere blijkt uit de tweede Burap over 2016). Met veel
inspanning en bestuurlijke aandacht is een sluitende begroting voor 2017 uiteindelijk gerealiseerd. De
De begroting 2017 liet lange tijd
en is door een besluit in de AB-vergadering van 15 december jl. sluitend gemaakt door een verhoging
van de bijdragen door de Gemeenten. Daarbij moet worden opgemerkt dat bijvoorbeeld de zekere salarisaanpassing na afloop van de cao 2017 niet in de begroting is opgenomen en een tekort nu al voorzienbaar is.
Over het weerstandsvermogen
Zoals in de AB-vergadering
in welke mate de VRZ in staat is om omvangrijke tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid aantussen de weerstandscapaciteit
(ofwel de beschikbare (financiële) middelen die zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar zijn)
is besloten dat de weerstandcapaciteit de
matchen (100% dekking). Tegelijkertijd werd op dat moment geconstateerd dat dit op basis van een
gangbare normeringssystematiek (die ontwikkeld is door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit Twente en wordt gebruikt in de meeste veiligheids) nog niet het geval is. De norm van 1 (100% dekking) bedroeg toen in de basisjaarrekening 2012 slechts 0,29 (29% dekking). In de begroting 2017 is de norm (als de begroting bedoor verhoging
van de reserve (door stortingen of het realiseren van een positief resultaat). En juist daar zit het knelpunt tussen het bestuursbesluit en de realiteit. De bereidheid onder deelnemende gemeenten voor extra verhoging van een financiële bijdrage aan de VRZ is namelijk laag. De andere mogelijkheid, het realiseren van een positief resultaat in de komende jaren zal zeer lastig worden nu vastgesteld is

Wij adviseren voor het bovenstaande een oplossing te bedenken. In gesprekken hebben wij vernomen
Dat hoeft in principe ook geen doel op zich te worden. Feit is echter wel dat de VRZ nu te maken heeft
met een begroting waarin weinig ruimte is om elk zich voordoend risico te kunnen compenseren vanuit
het weerstandsvermogen. Volgens ons is het belangrijk dat de VRZ de ruimte krijgt om vanuit het
weerstandsvermogen een solide financieel beleid te voeren.

5.1.2 Uitkomsten analyse financiën op korte en lange termijn
Op de korte termijn (2017) zijn verdere bezuinigingen niet realiseerbaar zonder daarbij de continuïteit
en kwaliteit van de VRZ in gevaar te brengen. Zoals in voorgaande paragraaf beschreven, lijkt er niettemin sprake van onvoldoende commitment van opdrachtgevers om te investeren in de VRZ. Vanuit de
organisatie vergt het daardoor risicovol kunst- en vliegwerk qua financiën, zoals:
- handig omgaan met investeringen (uitstellen)
- vaste hogere lasten compenseren met incidentele baten 2)
- verwachte cao-aanpassingen niet budgetteren, maar benoemen als risico.
Bovendien ligt het eerdergenoemde weerstandsvermogen al jaren onder de in het AB in 2013 vastge.

2

)

zie bijlage 1 Programmabegroting 2017, p. 74
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Op de langere termijn (2017-2020) is er sprake van een fors investeringsprogramma. De boekwaarde
van de
miljoen (in 2015) naar 35,6 miljoen (in 2020). De lange termijnschulden van de VRZ
miljoen (in
miljoen (in
2020).
miljoen (in 2015) naar
miljoen (in 2020). Als kengetal van financiële stabiliteit wordt vaak solvabiliteit gebruikt. Dit kengetal geeft inzicht in de mate
waarin de VRZ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio
wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Door de VRZ wordt aangegeven dat een solvabiliteit van lager dan 20% risicovol is. In de komende jaren daalt de solvabiliteit van
25% (in 2015) naar 3% (in 2020). Per eind 2017 zal deze naar verwachting 13,3% bedragen. Op basis
van deze ontwikkelingen in het eigen vermogen en de solvabiliteit, kan vastgesteld worden dat de buffers op zijn en in de komende jaren het weerstandsvermogen (ver) onder de in 2013 vastgestelde minimumnorm van 1 blijft. En hoewel door het AB besloten is dat vanaf 2020 de gemeentelijke bijdragen
omhoog moeten vanwege de stijging van de kapitaallasten, wordt er onvoldoende nadruk gelegd op
het feit dat de bijdrage in de komende jaren al omhoog zal moeten vanwege de te verwachten loon- en
prijsstijgingen. Wij hebben van de portefeuillehouder financiën begrepen dat dit conform het beleid van
de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) is, maar stellen wel vragen over de doorwerking daarvan.
Zoals op pagina 24 van bijlage 2 van de Nadere toelichting op de programmabegroting 2017 wordt
aangegeven, is de impact hiervan immers ongeveer 0,5 miljoen per jaar, hetgeen door additionele
bezuinigingen niet meer kan worden gerealiseerd.
Conclusie
Uit de analyses blijkt dat het eigen vermogen aanzienlijk daalt, de buffers zijn verdwenen en de opdrachtgevers (gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders) onvoldoende bereid zijn
om dit te verhelpen. Dit maakt van de VRZ een financieel kwetsbare organisatie. Het ontbreekt aan
een gedeeld bewustzijn om structurele financiële oplossingen te ontwikkelen. Opdrachtgevers lijken
vooral gericht op het vasthouden aan afgesproken bezuinigingen (terwijl de VRZ al 25% goedkoper is
dan bij oprichting) en beperkt bereid een deel van de extra uit de Gemeentefonds verkregen middelen
ter beschikking te stellen aan de VRZ. De financiële problematiek van de VRZ is in belangrijke mate
verworden tot het probleem van de afdeling Financiën en zij zijn vooralsnog niet in staat om het bestuur te committeren aan het gewenste niveau.

5.1.3 Uitkomsten benchmark VRZ en omvang afdeling bedrijfsvoering
Alvorens de omvang van de afdeling Bedrijfsvoering te gaan vergelijken, is het van belang om ook
naar de kosten van de VRZ als geheel te kijken in relatie tot twee nabijgelegen vei
(Midden- en West-Brabant en Zuid-Holland Zuid). Hierbij hebben we gebruik gemaakt van eerder onderzoek3. Uit dit vergelijkende onderzoek valt op te maken dat de VRZ, gegeven de gebiedsgegevens
(zie navolgende tabel 1), qua kosten overwegend positief scoort op verschillende parameters (zie tabellen 2 t/m 4). In vergelijking tot lasten per inwoner en woonruimte, scoort de VRZ hoger ten opzichte
van VRMWB en lager ten opzichte van VRZHZ; qua lasten per ha landoppervlak scoort de VRZ het
laagst. Met betrekking tot het aantal fte per 1000 inwoners, ha oppervlakte land en woonruimten geldt
VRZ qua salarissen en sociale lasten per fte personeel (zowel medewerkers in vast dienstverband als
Op basis van de uitkomsten van deze benchmark kan
daarom gesteld worden dat, in tegenstelling tot nog bestaande beelden, de VRZ geen geldverslinder
of bovenmatige kostenpost is. Temeer daar de VRZ haar opgave heeft uit te voeren in het tweede risicoprofiel van Nederland.
3

)

Dit onderzoek is uitgevoerd door BMC in januari 2015:
West-Brabant en Zeeland.
naar de overheadfuncties d.d. 9 februari 2016.

-Holland Zuid, Midden- en
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Tabel 1. Gebiedsgegevens van VRMWB, VRZ en VRZHZ (op basis van gegevens 2014 BZK)*

* Bron: Deze tabel is overgenomen uit het rapport van BMC (2015).

-

Holland Zuid, Midden- en West-Brabant en Zeeland, p. 4. Bij deze gegevens merken de auteurs op dat in de vakantieperioden het aantal toeristen voor een bijna verdrievoudiging van het aantal inwoners zorgt.

heeft als

enige veiligheidsregio buitenwater en daarnaast ook een fors landoppervlak. Voor wat betreft dit buitenwater: de
Westerschelde met waterverkeer richting en van Antwerpen, doorsnijdt het gebied en zorgt mede voor een bijzondere infrastructuur. Zo heeft VRZ twee tunnels in haar gebied.

4).

Tabel 2. De totale lasten en baten ten opzichte van aantal inwoners, aantal woonruimten en ha landoppervlak*

* Bron: BMC, 2015, p. 7. Deze cijfers zijn inclusief de lasten en baten gerelateerd aan projecten, exclusief de lasten
en baten met betrekking tot de meldkamer, en exclusief reserves.

Tabel 3. Aantal fte op basis van de bezetting 2014 en begroting 2016 ten opzichte van een aantal kengetallen*

* Bron: BMC, 2015, p. 8. Deze cijfers zijn exclusief vrijwilligers.
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Tabel 4. Salarissen en sociale lasten per fte in dienst bij de Veiligheidsregio en per vrijwilliger op basis
van de realisatie 2014*

* Bron: BMC, 2015, p. 10.

Vergelijking omvang afdeling bedrijfsvoering VRZ
Ten aanzien van de vergelijking van de omvang van de afdeling bedrijfsvoering (PenO, ICT, Financien,
Control, Facilitair en Communicatie) van de VRZ met die van Zuid-Holland Zuid (VR ZHZ) en Middenen West-Brabant (VR MWB), kunnen wij op basis van de benchmark van de drie controllers van de
concluderen dat de VRZ een bovengemiddelde positie inneemt (VR ZHZ scoort
procentueel - in het vergelijken van het totaal van de afdeling bedrijfsvoering in relatie tot het totaal
aantal fte - het hoogst, waarbij VRZ - 7.38% - duidelijk dichterbij het percentage zit van de VR ZHZ 7.55% - dan bij het percentage van de VR MWB 5.82% -). Op termijn ook met behulp van een lagere normering voor de toerekening van vrijwilligers op de benodigde formatie van bedrijfsvoeringsonderdelen zijn er efficiencyslagen te maken. Wij constateren echter dat er op dit moment vanuit bedrijfsvoering veel wordt
at door anderen binnen de organisatie wordt aangeleverd en
van onvoldoende kwaliteit wordt voorzien. De oorzaken (zoals een gebrek aan kwaliteit en onnodig
lange lijnen) worden niet aangepakt, maar worden steeds gerepareerd vanuit bedrijfsvoering. Directe
uitdaging voor bedrijfsvoering is om meer integraal te gaan werken vanuit de vraagstukken en daarin
de onderlinge samenwerking te versterken (adresseren van de oorzaken). Als dit is gerealiseerd, kan
in de toekomst een scherpere normering voor het wegen van de vrijwilligers ingevoerd worden, met als
consequentie een kleinere omvang van bedrijfsvoering. Op dit moment vinden wij het echter te vroeg
om verdergaande uitspraken over de gewenste omvang van bedrijfsvoering te doen. Daartoe dienen
eerst de inhoudelijke opgave en de besturingsprincipes van de organisatie scherper gedefinieerd te
worden. In die zin hebben wij waardering voor de beweging die al vanuit het secretariaat is gemaakt.
Daar is door betrokkenen kritisch gekeken naar de hoeveelheid werk en is in een jaar tijd (2016) een
besparing van ruim 2 fte gerealiseerd. Onlangs heeft ook het team Financiën besloten om een vacature niet in te vullen en daarmee 1 fte weten te besparen. Wij vinden het positief dat vanuit de onderdelen binnen bedrijfsvoering er kritisch gekeken wordt naar de bestaande capaciteit en de mogelijkheden
tot besparingen worden bezien.
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Deel 2

Waarom het gaat zoals het gaat

In dit deel worden onze conclusies gepresenteerd en worden de in het onderzoek geïdentificeerde patronen beschreven die de ontwikkeling van de VRZ belemmeren:
- Hoofdstuk 6: Onze conclusies:
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6. Onze conclusies

derzoekaanpak toegepast. Op basis van de uitkomsten van de verkennende fase (interviews, groepsgeconstateerd dat een drietal onderzoekslijnen op participatieve wijze uitgevoerd konden worden. Dit
betroffen de onderzoeken naar belemmerende patronen in de ontstaansgeschiedenis van de VRZ, in
voerd naar de financiën van de VRZ en de omvang van de afdeling bedrijfsvoering. In dit hoofdstuk
trekken wij op basis van deze onderzoeksactiviteiten en de daaruit verkregen data onze conclusies en

Zoals in hoofdstuk 1 reeds aangegeven, dient bij het lezen van deze bevindingen nadrukkelijk beseft te
worden dat een organisatieonderzoek is uitgevoerd naar factoren die de ontwikkeling van de VRZ beorganisatie, na een herijking op
basis van de eerste vier bestaansjaren, immers verder geholpen worden in haar ontwikkeling. De consequentie van dit onderzoeksperspectief is dat de uitkomsten gericht zijn op
zouden het echter zeer onterecht vinden als daarmee de zaken die wel goed gaan (en zijn gegaan) onderbelicht raken. Gedurende het onderzoek zijn wij immers ook concreet bruikbare initiatieven, projecten en resultaten tegengekomen. Om hier binnen de organisatie meer ruimte aan te geven en perspectief te creëren, is het daarom van belang om de geïdentificeerde vijf belemmerende patronen collectief, op alle niveaus binnen de organisatie te keren.

6.1
In deze paragraaf worden de vijf patronen beschreven die de (verdere) ontwikkeling van de VRZ belemmeren. Deze zijn gebaseerd op onze analyse van de afzonderlijke uitkomsten van de vier onderzoekslijnen. Daarbij is het van belang om te beseffen dat deze patronen op elkaar ingrijpen en elkaar
versterken: zij vormen in de praktijk een complex geheel waarbij oorzaak en gevolg niet altijd eenvoudig te ontwarren zijn.

6.1.1

gegeven historie, complexiteit en opgave

In de afgelopen jaren heeft zich een aantal terugkerende belemmeringen voorgedaan in het sturen,
organiseren en financieren van de VRZ. Navolgende factoren, die in onderlinge samenhang bezien
moeten worden, maken dat het bestuurlijke, organisatorische en het financiële fundament van de VRZ
onvoldoende is (geweest) voor duurzame ontwikkeling van de organisatie als geheel (gerelateerd aan
de historie, de complexiteit en de opgave). Gegeven de complexe werkcontext (diverse stakeholders,
het risicoprofiel) waarin de VRZ haar taken dient uit te voeren, is men daardoor in de afgelopen jaren
onvoldoende in staat geweest om als systeem (het geheel van bestuur, directie/MT, leidinggevenden,
medewerkers) een fundament te bouwen dat voldoende stevig is.
a. terugkerende knelpunten in de besturing
Er wordt binnen het bestuur weinig gehandeld vanuit een gezamenlijke ambitie en gedeelde opgave voor de VRZ. Er is een gebrek aan collectief eigenaarschap en binding met de organisatie
(een bestuur van en voor de VRZ). Hoewel er een gedegen beleidsplan ligt voor de toekomst, is het
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niet voorzien van een gedeelde uitvoeringsstrategie tussen bestuur en organisatie; het ontbreekt in
de praktijk aan voldoende opvolging en verbinding. Gebreken in wederzijdse sensitiviteit en communicatie tussen het bestuur en de organisatie (AB, DB, directie/MT) hebben een negatieve invloed
op het nemen van haalbare besluiten als wel het toetsen en evalueren van de uitvoering daarvan.
Terugkoppeling op besluitvorming en het creëren van corrigerend vermogen tussen deze gremia
(deugdelijke vormgeving van Checks & Balances) lijkt in onvoldoende mate aanwezig te zijn. Dit
wordt versterkt door een dynamiek van sturen op details, geen toetsing van genomen besluiten, het
vermijden van gedoe en de korte termijn.
?
en
daarmee de ontwikkeling van de VRZ.4
b. terugkerende knelpunten in de organisatie
In verschillende dossiers lukt het de organisatie niet om de missie en visie te vertalen in concrete
doelen en realistisch beleid. Het ontbreekt doorgaans aan een grondige probleemanalyse bij de
vorming van beleid en een consequente uitvoering, monitoring, evaluatie en bijstelling van eenmaal
vastgesteld beleid. Bij de invoering van beleid, projecten en processen is doorgaans niet expliciet
onderzocht dan wel beschreven (1) wat nut en noodzaak van het te vormen beleid zijn en (2) of de
uitvoering daadwerkelijk haalbaar is. De focus tijdens de beleidsvormingsfase ligt met name op de
Een breed gedeelde
ervaring binnen de organisatie is dat er steeds taken bij blijven komen zonder dat andere taken
worden weggenomen dan wel minder prioriteit krijgen. Gevolg van deze stapeling is dat er onvoldoende tijd en overzicht is om processen op structurele wijze (in plaats van ad hoc) te kunnen sturen op het gewenste resultaat. Deze in gebreke blijvende verbinding tussen beleid en uitvoering
leidt in de praktijk dikwijls tot een gebrek aan budget, tijd, capaciteit, executievermogen, motivatie
en/of integrale afstemming om besluiten ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren dan wel het beoogde doel te bereiken.
(zie ook paragraaf 6.1.2).5 Dit komt ook doordat in de nieuwe structuur rollen zijn benoemd die onvoldoende zijn
aangeleerd en afgestemd binnen het samenspel van de grotere organisatie (zie ook paragraaf
6.1.5). Specifiek voor de brandweer zorgt de gehanteerde centraliseringslijn voor een te grote afstand tussen het primaire en ondersteunende proces binnen de organisatie. De zogenoemde driehoek tussen operationeel manager, teamleider en blusploeg heeft een belemmerende werking in
de dagelijkse praktijk.6
c. terugkerende knelpunten in de financiën
Tot op heden is steeds aan alle financiële taakstellingen voldaan (de VRZ is 25% goedkoper dan bij
oprichting)
Dit beperkt de organisatie in haar ontwikkeling: de rek is eruit. Extra investeringen zijn uitgebleven, ondanks dat dit te
rechtvaardigen is, gegeven het risicoprofiel en de financiering per hoofd van de bevolking (de VRZ
7
Het weerstandsvermogen ligt ver onder de afgesproken norm van 1
en er is nauwelijks bereidheid onder de opdrachtgevers om het weerstandsvermogen op niveau te
brengen, terwijl er wel middelen voor zijn (extra geld uit Gemeentefonds). Bovendien nemen de ridaalt het eigen vermogen. Problemen zijn lange tijd vooruitgeschoven en het ontbreekt aan een gedeeld bewustzijn om structurele financiële oplossingen te ontwikkelen. Dit maakt dat wij niet anders kunnen concluderen dan dat de VRZ op dit moment een financieel kwetsbare organisatie is.

4

)
)
6
)
7
)
5

Zie voor meer informatie hoofdstuk 2.
Zie voor meer informatie hoofdstukken 2 en 3.
Zie voor meer informatie hoofdstuk 4.
Zie voor meer informatie hoofdstuk 5.
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6.1.2
Een terugkerend patroon binnen de organisatie is dat bestuur, leidinggevenden en medewekers er onvoldoende in slagen om als één geheel te functioneren. De integrale werkprocessen verbinden diverse
partijen, posities en belangen, maar er wordt weinig gehandeld vanuit onderlinge verbinding tussen
medewerkers, teams, afdelingen en met partners. Er is weinig tot geen effectieve sturing op onderlinge
interactie die de eigen afdeling/ het team overstijgt. Daardoor is het risico aanwezig dat onderdelen van
de organisatie (te) veel opereren als eigenstandige onderdelen en er minder (gezamenlijke) betrokken-

(gebrek aan integraal reflectievermogen). Daardoor is soms de balans tussen inspanningen vanuit procedures, voortgang en de resultaten, die daarmee beoogd c.q. bereikt worden, zoek. Bovendien ontstaat het gevaar dat de aandacht en energie té veel intern gericht raken en de bedoeling vaak niet leidend is (waarom en waartoe zi
aan het doen?). Het denken in alternatieven en variëren in andere aanpakken, naar voren schuiven van andere mensen en kwaliteiten (niet
alleen uit hoofde van functies) om toch het doel te bereiken, is minder ontwikkeld (zie ook paragraaf
6.1.4) en er on
als verklaring wordt benoemd om uit te leggen waarom zaken niet goed gaan. Daar gaat een vorm van

6.1.3
In het alledaagse organisatieleven binnen de VRZ is een aantal dysfunctionele kenmerken gevonden
in de houding en het gedrag van betrokkenen. Deze kenmerken doen zich (te) frequent voor en hebben een belemmerende uitwerking op de ontwikkeling van de organisatie. Op alle niveaus (van bestuur
tot werkvloer)
De volgende impliciete
overtuigingen in de VRZ lijken in de afgelopen jaren de norm te zijn geworden:
- een genomen besluit wordt uitgevoerd, dat hoef je niet te monitoren en te evalueren
- als een besluit niet wordt opgevolgd, dan nemen we een nieuw besluit
- bestuur hoef je niet te bedienen en te informeren; zij hoeven ook niet te sturen.
- knelpunten zijn aan anderen om op te lossen
- als je de ander lastig valt, krijg je er zelf last van
- oude koeien uit de sloot halen, wordt gewaardeerd
- opkomen voor jezelf, je team, je gemeente; dat werkt
- hulpvragen stellen hoeft niet
- een genomen besluit vormt het startpunt voor de onderhandeling
- veranderingen kun je het beste reactief en gelaten over je heen laten komen.
Deze impliciete overtuigingen zijn niet per definitie bewuste pogingen van betrokkenen om de organisatie te dwarsbomen. Dergelijke gedragingen kunnen een bewuste overlevingsstrategie zijn van individuen/teams binnen de VRZ om het werk vol te kunnen houden. Bezien vanuit het ontwikkelingsperspectief van de organisatie als geheel, is dit individuele en collectieve
echter schadelijk doordat het een storende werking heeft op de interacties in het werk; interacties die cruciaal zijn
voor het kunnen samenwerken binnen en buiten de organisatie.

6.1.4
Een voorname sturingsdynamiek binnen de organisatie is dat externe opdrachten en eisen (voortkomende uit bijvoorbeeld budgetproblemen, wetswijzigingen, interne onderzoeken en inspectierapporten)
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aan, blijkt er onvoldoende ruimte te worden gecreëerd om
binnen de organisatie draagvlak te ontwikkelen voor de te maken beleidskeuzes. Dit mechanisme
maakt dat ingevoerd beleid doorgaans als een voldongen feit wordt ervaren door de adressanten ervan
(de top-down benadering overheerst). Dit kan onder bestuur, leidinggevenden en medewerkers een
negatieve uitwerking hebben op aspecten als zingeving, betrokkenheid en acceptatie van gemaakte
beleidskeuzes. Dit hangt ook direct samen met eerdergenoemde beperkte aanwezigheid van bestuurlijke sensitiviteit vanuit de organisatie en organisatiesensitiviteit vanuit het bestuur. De werelden van
beleid en uitvoering zijn te veel gescheiden binnen de VRZ. Tevens bestaat er een patroon dat interne
expertise binnen de organisatie onvoldoende wordt erkend en benut. Dit uit zich onder andere doordat
er onvoldoende integrale feedback wordt georganiseerd binnen de organisatie: het proces van beleidsvorming blijft doorgaans binnen de eigen afdeling. Daarnaast blijkt dat de inbreng van externe inhuur
onvoldoende geborgd is bij het eigen personeel, waardoor deze activiteiten weinig tot geen duurzaam
dan wel gedragen effect hebben en het eigen personeel zich gepasseerd voelt. Hierdoor ontstaan teleurstellingen en gaan kennis en motivatie verloren.

6.1.5
Het faciliteren van persoonlijke ontwikkeling is een ondergeschoven thema binnen de VRZ. Er lijkt binnen de VRZ onvoldoende besef over de benodigde vaardigheden en kennis (c.q. het ontbreekt hieraan) om de organisatie op integrale en professionele wijze in te richten, aan te sturen en te laten werken. Integraal werken vraagt om betrokkenheid, onderlinge afstemming en het creëren van gedeelde
belangen, acceptatie en draagvlak op alle niveaus in de organisatie. Bij de benoeming van mensen in
nieuwe rollen in de organisatie, zijn deze niet voldoende aangeleerd en in het onderlinge samenspel
afgestemd
. De impliciete overtuiging lijkt te zijn dat mensen als
vanzelf hun nieuwe rol in het grotere geheel kunnen uitvoeren: het ontbreekt doorgaans aan adequate
selectie, opleiding en begeleiding. Bovendien is er in de gehele organisatie onvoldoende vermogen om
elkaars functioneren op constructieve wijze te bespreken (het is een gesloten systeem). Benodigde
competenties worden niet tot nauwelijks ontwikkeld, waardoor er weinig vernieuwing op inhoud en
processen plaatsvindt. Met betrekking tot laatstgenoemde wordt ook vooral naar de interne mogelijkheden gekeken en is van een breder perspectief met andere samenwerkingspartijen beperkt sprake.
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Deel 3

De weg van herstel

In dit deel worden onze aanbevelingen gepresenteerd en een concrete aanzet geven tot herstel van
vertrouwen en verdere ontwikkeling van de VRZ:
- Hoofdstuk 7: Ons advies
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7. Ons advies

Nu inzicht is verkregen in belemmerende patronen in de organisatie, kan op gerichte wijze geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van de VRZ. Een combinatie van én herkennen en erkennen wat er
aan de hand is én het werken aan perspectief gaat helpen in het zetten van de noodzakelijke volgende
stap. Daarbij is het van cruciaal belang dat iedere betrokkene binnen de VRZ, van bestuurder tot medewerker, zich beseft dat d
Het heeft tijd nodig om met elkaar de juiste
beweging blijvend te maken. In dit hoofdstuk geven wij aan welke strategie er gevolgd kan worden om
de weg naar herstel vorm te geven.

7.1 Voorwaarden voor herstel
De voornaamste doelstelling van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan het herstel van
vertrouwen tussen bestuur, organisatie en medewerkers. Gegeven de uitkomsten is het daarom van
belang dat door en tussen alle betrokkenen blijk wordt gegeven van de ernst van de ontstane situatie
en deze ook door een
kunnen ons goed voorstellen dat er
behoefte is om de situatie zo snel mogelijk te willen herstellen en aan de slag te gaan met het vervolg:
het transitieproces. H
echter een onderschatting zijn van de ontstane situatie
en het herstel van vertrouwen niet ten goede komen. Ons eerste advies is daarom om tijd vrij te maken
om met elkaar het navolgende te
en dit als eerste stap te zien in het herstellen van het vertrouwen:
- herkennen en erkennen dat het fundament onder de VRZ onvoldoende is
- herkennen en erkennen dat de norm zoek is op alle niveaus binnen de organisatie en dat er al
normvervaging optrad voor de vorming van de VRZ
- herkennen en erkennen dat het merendeel van de betrokkenen (bestuurders, directieleden, leidinggevenden, medewerkers) daaraan actief dan wel passief heeft bijgedragen
- herkennen en erkennen dat er mensen beschadigd zijn en hieronder lijden c.q. geleden hebben
- herkennen en erkennen dat verandering nodig is
- herkennen en erkennen dat er daarvoor geïnvesteerd moet worden in mensen en middelen
- herkennen en erkennen dat het binnen de VRZ samen beter kan en moet.
Verder is bij aanvang van het transitieproces eveneens van belang dat op alle niveaus:
- een streep wordt gezet onder het verleden. Om uiteindelijk met elkaar perspectief te kunnen
creëren, is het van belang dat hetgeen zich heeft afgespeeld in het verleden op een juiste wijze
wordt afgerond en daar lering uit te trekken. Niet meer en niet minder.
- verantwoordelijkheid wordt genomen en getoond. Een ieder binnen de VRZ heeft vanuit de eigen rol
en de professionele rolopvatting de opgave en uitdaging om verantwoordelijkheid te nemen en dit
ook te tonen. Concreet betekent dit dat ieder individu/ team voor zichzelf dient na te gaan wat de
betekenis is van de onderste stenen voor het eigen functioneren in relatie tot anderen binnen de
organisatie. Met elkaar het gesprek voeren waarin iedereen zich uitspreekt over zijn/haar inzicht en
bijdrage aan het vervolg.
- in gezamenlijkheid een stevig fundament wordt ontwikkeld. Een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de VRZ is dat betrokkenen collectief investeren in de aansturing, organisatie en financiën. In de navolgende paragraaf geven wij op hoofdlijnen weer wat er nodig is om een stevig fundament neer te zetten.
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Dat het vermogen er is om de gewenste transitie aan te kunnen, blijkt uit de wijze van participatie van
bestuurders, managementleden, leidinggevenden en medewerkers in de onderzoekslijnen. Wij zien dat
verder ook terug in diverse bouwstenen die wij tijdens het onderzoek hebben gezien (kwaliteit van
mensen, opvattingen, beleidsdocumenten en goede ideeën). Ook eerdere onderzoeken en visitaties
geven blijk van het vermogen binnen de VRZ om de transitie aan te kunnen. Het is nu het moment om
dit vermogen aan te spreken en daadwerkelijk uitvoering te geven aan verandering vanuit het collectief.

7.2 Een stevig fundament voor 2017
Voor het maken van een stevig fundament dient een doordacht transitieproces ontwikkeld te worden.
Bij het ontwerpen van dit proces is het belang om aan onderstaande elementen aandacht te geven en
daarbij te starten met de bestuurlijke vraagstukken. Hier gaat een krachtig signaal van urgentie en betrokkenheid richting de organisatie vanuit.
De bestuurlijke opgave
- Werken aan een gedeelde ambitie en gemeenschappelijke opgave
Er ligt een basis in de vorm van beleidsdocumentatie, maar het is belangrijk om juist hierin preciezer
te duiden waar het bestuur voor wil gaan om de collectieve (fysieke) veiligheidsopgave in Zeeland
(vanuit de invalshoek van risico/crisisbeheersing en brandweerzorg) optimaal te dienen. Gelet op de

-

-

-

-

provinciale en (inter)nationale niveau en dat is een verantwoordelijkheid die om gezamenlijkheid en
gemeenschappelijke prioritering vraagt van bestuur, organisatie en opdrachtgevers (gemeenteraden
en colleges van burgemeester en wethouders)
Gezamenlijk herijken van de besturing en rolverdeling (AB, DB, directie, inrichten Checks & Balances)
Het is van belang dat er een besturingsmodel wordt gecreëerd, waarin duidelijk wordt (1) wat van
elk gremium wordt verwacht, (2) hoe de verschillende bestuurlijke en ambtelijke gremia zich tot elkaar verhouden, (3) wie waarin welke taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft, en (4) hoe
deze in een goed onderling samenspel worden uitgevoerd en uitgeoefend
Ontwikkelen van het AB/ DB, ook in relatie tot de dertien gemeenteraden
De complexiteit van deze gemeenschappelijke regeling maakt dat het voor de ontwikkeling van de
VRZ van belang is dat het bestuur meer als collectief gaat opereren. Het is van belang dat het
AB/DB zich bekwaamt op de rol die van hen gevraagd wordt en daarvoor ook een eigen leerproces
inricht.
Financiering op orde en aangescherpte financiële spelregels
Zorgdragen voor een voldoende niveau van financiering zodat de organisatie kan voldoen aan de
wettelijke eisen en de organisatie tegelijkertijd ook de ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen. Als
het gaat om de financiële spelregels is het ook een overweging om te kijken of de invloed van individuele gemeenteraden niet doorgeschoten is door besluitvorming in de VRZ via het unanimiteitsprincipe te laten verlopen. Stemmen via gekwalificeerde meerderheden kan leiden tot extra rust en uiteindelijk resulteren in het meer oog hebben voor het collectieve belang. Dit vraagt om een gezonde
balans tussen gedeelde ambities en benodigde financiën met lokaal commitment
Verder versterken positie Veiligheidsdirectie
Uit de gesprekken met betrokkenen komt naar voren dat het aanbeveling verdient om de Veiligheidsdirectie een volwassen plek te geven in de ontwikkeling van risico- en crisisbeheersing en de
daarvoor noodzakelijke multidisciplinaire samenwerking. Dit dient vertaald te worden naar een inhoudelijke opgave, waarin de veiligheidsdirectie een actieve rol gaat spelen vanuit een toekomstagenda met een duidelijke portefeuilleverdeling
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- Verkennen vergaande samenwerking
Niet vanuit efficiencyoverwegingen, maar gericht op kwaliteitsverhoging; bijvoorbeeld met de GGD
en/of Omgevingsdienst. Belangrijk is dat nagedacht wordt hoe samenwerking met andere partijen
ervoor kan zorgen dat kwaliteitsimpulsen ook van buiten de context van de VRZ gehaald kunnen
worden. De GGD en Omgevingsdienst hebben ook inbreng op het terrein van risico- en crisisbeheersing en kunnen, in het kader van het vak en het vergroten van de kwaliteit, interessante samenwerkingspartners zijn.
De organisatorische opgave
- de positie en functie van de directeur/directie opnieuw beschrijven en ontwikkelen
- opnieuw bepalen en vaststellen organisatieprincipes (o.a.):
. werken vanuit de kracht van Zeeland (omarm de verschillen en de eigenheid, maak gebruik van
de omgeving)
. centraal wat moet, decentraal wat kan
- MT begeleiden en ontwikkelen in haar rol
- leidinggevenden begeleiden en ontwikkelen, het samenspel tussen teams verbeteren
- teams ontwikkelen en naar een hoger niveau brengen (vooral in termen van integraliteit en samenwerking)
- medewerkers faciliteren en aanspreken op hun vakmanschap en de balans tussen vrijheid én verantwoordelijkheid
- in deze rapportage is beschreven om een heroverweging te maken in de structuur waar het gaat om
de verhouding binnen de brandweer tussen de OM-er, de teamleiders en de blusploegen (zie hoofdstuk 4); het gaat hier vooral om de verantwoordelijkheid veel meer decentraal binnen de ploegen te
beleggen en dit nader uit te werken qua betekenis voor de rol van de OM-er en de ondersteunende
teams
- verder denken wij dat voor het verder brengen van crisisbeheersing nagedacht kan worden hoe de
samenwerking tussen het team crisisbeheersing, de GHOR en bevolkingszorg verstevigd kan worden. Het zijn allen entiteiten, die gericht zijn op crisisbeheersing, maar toch vanuit de afdelingen
veelal zelfstandig opereren.
Vormgeven transitieprogramma gericht op betere werking van de VRZ
Het organiseren van een transitieproces vraagt om een programma waarin het beter werkend krijgen
van de organisatie (op alle niveaus) centraal staat. Het ontwikkelen van dit programma vergt de komende periode tijd en aandacht. Hoewel d
met alle partners de veiligheid in Zeeland te dienen, is het van belang te beseffen dat de doorontwikkeling van de VRZ noodzakelijk is e
.
Het beter werkend krijgen van de organisatie dient verschillende doelen (extern en intern). Uiteraard is
het gericht om uiteindelijk de Zeeuwse fysieke veiligheidsopgave maximaal te dienen (het waartoe ).
Tegelijkertijd dient het ook bij te
ook de interne doelen
meer slagkracht, et cetera). De inspanningen, die nodig zijn om deze doelen te realiseren, moeten
overzichtelijk in het transitieprogramma worden vormgegeven. Bovendien dienen deze inspanningen in
de tijd te worden gemarkeerd en gemonitord.
Het opstellen van een inhoudelijk transitieprogramma is de eerste opgave waar de VRZ voor staat. Er
dient goed nagedacht te worden op welke wijze dit programma wordt georganiseerd en hoe daar bestuurlijke en organisatorische regie aan te geven. Het is van belang, gelet op de uitkomsten van dit onderzoek, dat dit programma met brede betrokkenheid vanuit de organisatie wordt vormgegeven.
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Daarbij mag niet de indruk worden gewekt dat deze transitie

-

wordt opgelegd en uitgevoerd.
van de wijze waarop vanuit de
dienen de sleutelwoorden te zijn om met brede betrokkenheid aan deze opgave te werken. Oftewel, laat de wijze
waarop dit programma tot stand komt en uitgevoerd wordt een voorbeeld zijn van hoe je met elkaar beter wilt gaan samenwerken. Wij raden ook aan om de begeleidingscommissie van het onderzoek hier
een rol in te laten spelen, deze heeft zich laten zien als goed functionerend multidisciplinair en representatief klankbord.
Dit vraagt vanuit de VRZ (van bestuur, directie/MT en medewerkers) en de opdrachtgevers (gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders) wijsheid en rust om in gezamenlijkheid tot een
programma te komen, waarmee het vertrouwen gevoed wordt dat er samen gewerkt wordt aan de opgave van de VRZ. Een dergelijk transitieprogramma kan ervoor zorgdragen dat duidelijk gemarkeerd
in een bepaalde tijdsperiode ook daadwerkelijk aan de gewenste veranderingen wordt gewerkt. Door
het programma in te richten als een tijdelijk hulpconstruct, kan het de VRZ voorzien van de noodzakelijke impulsen om uiteindelijk een Veiligheidsregio te worden die vanuit heel Zeeland gezien wordt én
gezien mag worden, omdat zij staat voor én continu werkt aan:
- d
, het bevorderen van de fysieke veiligheid en het tegengaan
van de onveiligheid; zowel in objectieve zin als ook in de subjectieve beleving van bewoners, bezoekers en mensen in bedrijven/instellingen in Zeeland
- de professionele pijlers risicobeheersing, crisisbeheersing en adequate brandweerzorg. Daarbij is
een professioneel samenspel tussen bestuur, de organisatie VRZ als ook tussen de diverse samenwerkingspartners die de Zeeuwse veiligheidsopgave optimaal bedienen in het beperken en voorko- vakmanschap, verbinding en vertrouwen op alle niveaus en tussen niveaus. Dit krijgt de aandacht
die het verdient, waardoor het mogelijk is om naast goed te zijn in het vak (zowel in het primair proces als in de ondersteunende processen), er ook ruimte is voor vernieuwing en innovatie. Daarbij
wordt samenwerking door een ieder gezien als de basis voor ontwikkeling
- een cultuur van openheid, betrokkenheid en bereidheid op alle organisatieniveaus, om de eigen rol
te bezien vanuit het bredere perspectief en daaraan dienstbaar te zijn, waarin communicatie rechtstreeks en zonder omwegen op een respectvolle manier plaatsvindt om elkaar beter te maken
- het productief maken van verschillen in de Zeeuwse regio, hetgeen als normaal wordt gezien en
waarin ook lol en plezier gevonden kunnen worden.
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Bijlagen

Bijlage 1. Documentenlijst
- Afdelingsoverzicht Bedrijfsvoering, 21 november 2016
- Ambtsbericht Commissaris van de Koning Zeeland, 30 maart 2015
- Beleid- en uitvoeringskader planvorming, februari 2013
-Holland Zuid, Midden- en West-Brabant en Zeeland, BMC, januari 2015
- Benchmark Overheadfuncties VRZ, VR ZHZ en VR MWB, 9 februari 2016
- Bestuursrapportage evaluatie ROL-VRZ, 31 oktober 2014
- Bestuursvoorstel programmabegroting 2017 (incluis bijlagen), 15 december 2016
- Concept opleidings- en oefenbeleidsplan 2006-2009, 20 januari 2006
- Conceptrapportage Commissie
(incluis Verweerschrift G. Ruijs en Feitenrelaas VRZ 12 juli 2016)
- Eindrapportage Kwaliteitsfoto Brandweer in Zeeland Eindaudit 2009, Twynstra Gudde, 27 april 2010
- Effectiviteit en Efficiency VRR, Berenschot, 26 januari 2012
- Staat van de rampenbestrijding 2016 regiobeeld 19 Veiligheidsregio Zeeland, Inspectie Veiligheid
en Justitie, 7 december 2016
- Integraal processtelsel. Procesplaat en indeling van Hoofd- en deelprocessen met accountable functionarissen, 21 mei 2013
- Mandaatregeling 2015, 16 april 2015
- Medewerkersonderzoek Hoofdrapportage Veiligheidsregio Zeeland, Internet Spiegel in samenwerking met Effectory, december 2014
- Meerjarig Beleidsplan Samen anders investeren in een veerkrachtige toekomst 2012-2015, 7 juli
2011
- Meerjarig Beleidsplan Samen sterk voor een veilig Zeeland 2016-2019, 20 april 2016
- Multidisciplinair advies planvorming, 25 juni 2013
- Multidisciplinair-oefenbeleidsplan 2014-2017, 16 mei 2014
- Opdrachtformulering AB Project Vorming nieuwe integrale organisatie Veiligheidsregio Zeeland, 15
april 2010
- Opleidings- en oefenbeleidsplan 2008-2011, 12 december 2007
- Organisatie Regionale Brandweer Zeeland - Uitwerking van een nieuwe organisatie, Cap Gemini
Ernst & Young, 22 september 2003
- Organisatieplan Veiligheidsregio Zeeland, 7 juli 2011
- Organisatieverordening VRZ 2015, 10 november 2014
- Proces adviesnotities en bestuursvoorstellen, 2015
- Programma Multidisciplinaire planvorming crisismanagement Veiligheidsregio Zeeland 2017-2018,
20 september 2016
- Rapport Doorontwikkeling VRZ 2014, 17 december 2013
- Referentiemodel bedrijfsprocessen Veiligheidsregio, In-pact & Politieacademie, 21 november 2011
- Strategisch reorganisatiedocument 2007, Berenschot, 18 september 2007
- Veiligheidsregio Zeeland Concern Jaarplan 2016, 16 december 2015
- Verslag bestuurlijk overleg Veiligheidsregio Zeeland, Inspectie Veiligheid en Justitie, 19 oktober
2015
- Verslag voortgang verbetermaatregelen Veiligheidsregio Zeeland, Inspectie Veiligheid en Justitie, 6
oktober 2016
- Visie op integraal management, 18 maart 2014
- Visitatierapport Veiligheidsregio Zeeland, 20 november 2014
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- Voorstel inzake bemiddeling Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland, Commissie
Bandell en Marijnen, 27 maart 2014
bestuursvoorstellen, besluitenlijsten, vergaderverslagen, factsheets en be-

grotingstukken
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Bijlage 2. Lijst met geïnterviewden en participanten in onderzoekslijnen
Namen respondenten en participanten*
Aart van Oosten (p)

Jan-Willem Vermeulen (p)

Ronald de Meij (r)

Alexander Bareman (p)

Jean Paul Cornelissens (p)

Ronald Mies (p)

André Franssen (p)

Jeroen Brussé (p)

Rudy Ovaa (p)

André Willemstein (r,p)

Jeroen Zonnevijle (r,p)

Ruud Maljaars (p)

Anke Engelberts (p)

Jörg Rooze (p)

Sal Cracau (r)

Annemiek Jetten (r)

Karin Dieleman (r,p)

Stefan Kesteloo (p)

Annette Francke (p)

Kees Overdulve (p)

Susan Janssen (p)

Carel Peeters (r)

Koos de Feijter (p)

Ton de Klerk (p)

Dies Sinke (r)

Lana Ohlenroth (r)

Werner Louwerse (p)

Dorina Willemse (p)

Letty Demmers (r)

Willem Pentury (p)

Elie van Strien (r)

Lucas Berkelaar (p)

Wim Huissen (r)

Els Matthijsse (p)

Maarten van Rossum (p)

Wim Kosten (r,p)

Erwin Broerse (r,p)

Marc de Groote (r)

Winanda van der Ende (p)

Erwin Paardekooper (p)

Marc Nagelkerke (p)

Ger van de Velde-De Wilde (r)

Marcel Matthijse (p)

Gerard Rabelink (r)

Mark de Feijter (p)

Gérard Teunissen (p)

Menno van de Wetering (p)

Gerrie Ruijs (r)

Michael den Hamer (p)

Han Clarijs (p)

Michel van de Kraats (p)

Hanneke Geluk-Van der Plicht (r)

Mirja Hennink-Vis (r)

Jaap Gelok (r)

Patrice Troost (p)

Jaco van Hoorn (r)

Patricia Bastiaansen (r)

Jan Brink (p)

Pepijn de Smet (p)

Werkbijeenkomsten met:

Jan de Regt (r,p)

Peter Schoneveld (p)

- het algemeen bestuur

Jan Lonink (r)

Remco Duerink (p)

- het dagelijks bestuur

Jan Rotte (p)

René Verhulst (r)

- de ondernemingsraad

Jan-Frans Mulder (r,p)

Rob van der Zwaag (r)

- leidinggevenden VRZ

* Respondenten zijn te herkennen aan (r) achter hun naam; participanten met (p).
Naast de respondenten, participanten in de drie onderzoekslijnen en deelnemers aan de verschillende
werkbijeenkomsten, hebben nog 83 personen gesproken met de vertrouwenspersoon van TG.
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Bijlage 3. Vijf manieren van denken over veranderen
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