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’Stel: je koopt een bankje bij een meubelhandel 

in Nederland. Daarna koop je hetzelfde bankje 

bij dezelfde meubelhandel in Groot-Brittannië. 

Als je nu beide bankjes in brand steekt, blijkt 

dat het Britse exemplaar niet wil branden en het 

Nederlandse exemplaar wel.’
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Dat is één van de redenen voor Van Hylckama Vlieg om de 
organisatie op leidinggevend niveau, zowel strategisch, 
tactisch als operationeel, met behulp van de Profile 
Dynamics-analyse eens grondig onder de loep te nemen 
in samenwerking met gecertificeerd Profile Dynamics-
consultant Inge Wijffels van IW Company. Van Hylckama 
Vlieg: ‘Daarbij gaat het om een kleine honderdvijftig 
mensen. Op strategisch niveau hebben we het dan over de 
directie, op tactisch niveau is het de laag van de afdelings- 
en teamhoofden en op operationeel niveau zijn dat de 
ploegchefs. De ploegchefs sturen dagelijks de kazernes aan. 
Er wordt op kazerneniveau in 24 uurs-ploegendienst gewerkt. 
Dat betekent per kazerne vier ploegen. Daarom zitten er ook 
zoveel leidinggevenden in deze organisatie’.

Profielen leidraad voor gesprek
Inge Wijffels: ‘Voor een eerder ingezet leiderschaps-
ontwikkelings traject bij de veiligheidsregio had ik samen met 
consultant John van Giels al Profile Dynamics-profielen en 
groepsanalyses gemaakt. Deze kwamen nu prima van pas bij 
de inrichting van de nieuwe organisatie. De veiligheidsregio 
wil natuurlijk zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan. Terecht 
vind ik, dat je bij een transitie als deze dan de aanwezige 
drijfverenanalyses gebruikt als leidraad voor de gesprekken 
met de medewerkers.’ Van Hylckama Vlieg vertelt: ‘Waar 
liggen je voorkeuren? Waar ligt je kracht? Kunnen we die 
voor de organisatie zo goed mogelijk inzetten, terwijl je het 
zelf ook het meest prettig vindt? Omdat je er heel erg de 
mens vanuit zijn gedrevenheid bij betrekt, vond ik het een 
heel mooie manier om te kijken naar de inrichting van de 
nieuwe organisatie.’ Wijffels: ‘Als je mensen kunt plaatsen op 
een positie die past bij hun drijfveren, kan het niet anders of 
ze doen hun werk met meer plezier. Daar profiteert ook de 
organisatie van.’

Spanning tussen geel en blauw/rood
Het resultaat van de analyses was interessant. Wijffels: ‘Bij 
de strategisch leidinggevenden vonden we meer geel, terwijl 
we bij de operationeel leidinggevenden meer blauwe en 
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                              VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN: 

  TUSSEN BLUSSEN EN    ‘BRANDVEILIG LEVEN’
 

Dat komt omdat de Britse voorschriften strenger 
zijn’, aldus Jan van Hylckama Vlieg, hoofd hrm van 
de Veiligheidsregio Haaglanden. ‘Dat is precies 

waar we ook in Nederland met de brandweer naartoe willen. 

Nieuwe koers
We willen ons van incidentbestrijding meer gaan richten op 
het voorkómen van incidenten. Een strategische vernieuwing 
die wij ‘brandveilig leven’ noemen, waarbij de nadruk ligt 
op het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn en de 
zelfredzaamheid van burgers en organisaties. Dat betekent 
ook – naast strengere voorschriften zoals de Britse – dat de 
burger bij de brandweerkazerne moet kunnen aankloppen 
met vragen’, verduidelijkt hij.
Daarnaast wil de brandweer in crisissituaties gerichter 
optreden. ‘Het is niet altijd nodig een grote auto met zes 
mensen te sturen. Bij een verkeersongeluk is soms één 
brandweerman op een motor voldoende. Meer maatwerk 
dus. Maar dat betekent ook dat de brandweerman nu hij 
geen vijf collega’s meer om zich heen heeft, moet weten waar 
welke know-how te vinden is.’ 
Deze nieuwe koers van de Veiligheidsregio Haaglanden vergt 
een grote cultuuromslag, want het vraagt om een andere 
manier van denken en werken van de hele organisatie. 

Drijfveren van strategisch, tactisch en operationeel leidinggevenden in kaart gebracht    
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rode drijfveren aantroffen. Maar daar zit ook veel groen! 
Met name bij de ploegchefs die de 24-uursdiensten draaien. 
Dat is mooi, want je zit natuurlijk wel 24 uur op elkaars lip. 
Dat er op operationeel niveau meer blauw is dan geel en 
op strategisch niveau precies andersom, past bij de taak. 
Om op de werkvloer goed te kunnen functioneren, moet 
je in crisissituaties snel en adequaat reageren (rood) en als 
een geoliede machine op elkaar ingespeeld zijn (blauw). Op 
beleidsniveau zijn geel en turkoois nodig om op hoofdlijnen 
te kunnen sturen en de blik naar buiten te richten.’ 
Wijffels: ‘Ook in deze organisatie vinden we de typische 
spanning tussen geel in de top en het middensegment 
tegenover meer blauw en rood in de uitvoerende lagen. De 
brede visie van het management moet uitgewerkt worden 
in concreet beleid op de werkvloer. Een zekere spanning 
zal altijd blijven bestaan, dat is bij de Veiligheidsregio 
Haaglanden niet anders dan bij andere organisaties.’ 
Van Hylckama Vlieg: ‘Met de focus op ‘brandveilig leven’ 
slaan we een nieuwe richting in die voor wat betreft de 
drijfveren misschien niet altijd volledig zal aansluiten bij 
rood-blauwe profielen van de operationele laag.’ Kleeft 
aan het vak van brandweerman niet een bepaalde heroïek 
die een brandweerman niet vindt in het beantwoorden 
van vragen en het informeren van burgers en organisaties 
over preventie? Van Hylckama Vlieg: ‘Dat zou kunnen, maar 
dat geldt natuurlijk niet voor iedere brandweerman! Er 
zitten daar veel mensen bij wie deze nieuwe taak past en 
drijfverenanalyses geven ons inzicht in wie dat ook nog eens 
heel leuk zal vinden. De uitdaging voor onze organisatie 
in deze nieuwe koers is evengoed om alle lagen van de 
organisatie mee te krijgen, dus ook de werkvloer.’  Door de 
patronen zichtbaar te maken, kun je problemen signaleren, 
kun je begrijpen waar de schoen wringt en kun je daar 
gericht mee aan de slag. 
Wijffels: ‘Ik heb opvallend veel mensen gesproken bij de vrh 
die maatschappelijk enorm betrokken zijn. Dat lijkt mij goed 
van pas te komen als je vakmanschap en samenleving met 
elkaar wilt verbinden.’
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Jan van Hylckama Vlieg 
(1952) is hoofd hrm van de 
Veiligheidsregio Haaglanden, 
één van de 25 veiligheidsregio’s 
in Nederland. Het grootste 
deel van de Veiligheidsregio 
Haaglanden bestaat uit de 
brandweer. Daarnaast valt er 
de Meldkamer Ambulancezorg 
(mka) en de Geneeskundige 
Hulpverlening in de Regio (ghor) 
onder. mka bestaat uit zo’n 24 
personen en de ghor uit zestien. 
De brandweer is met 24 kazernes, 
789 fte beroepskrachten en een 
kleine driehonderd vrijwilligers 
verreweg het grootste onderdeel 
van de Veiligheidsregio Haag-
landen. 

Inge Wijffels (1964) is trainer/ 
facilitator en werkt vanuit haar 
eigen bedrijf IW Company. Stan-
daard maakt zij bij de ontwik-
keltrajecten gebruik van Profile 
Dynamics®. In 2008 is zij in 
contact gekomen met de Veilig-
heidsregio Haaglanden in het 
kader van teamontwikkelingsses-
sies voor diverse onderdelen van 
de veiligheidsregio, waaronder 
dob, mt Brandweerzorg en mt 
Bedrijfsvoering. ‘Door de goede 
ervaringen werd ik in 2010 sa-
men met collega John van Giels 
van Noord ltd ingeschakeld om 
Profile Dynamics® in te zetten bij 
het leiderschapsontwikkelings-
traject’.
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Inmiddels is bij de Veiligheidsregio Haaglanden een start gemaakt 
met een volgende slag. Net als een aantal andere veiligheidsregio’s 
in Nederland heeft ook Haaglanden besloten zich aan te sluiten 
bij hr21, een systeem voor het waarderen van functies dat mede 
op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vng) 
is ontwikkeld. hr21 bevat een beschrijving van competenties en is 
goed te combineren met drijfveren via het competentie-instrument 
Function Dynamics®. Brandweerfuncties zijn sinds begin dit jaar 
opgenomen in hr21 en veiligheidsregio’s kunnen hiervan gebruik 
maken. 

Aansluiting met de werkvloer
Van Hylckama Vlieg: ‘We hebben hr21 gebruikt om alle generieke 
functies te beschrijven en vervolgens zijn in een pilot de 
competenties die daarbij horen vertaald naar een drijfverenprofiel. 
Aan de hand van de uitkomst kun je het hr21 competentieprofiel 
dan bijstellen. Op basis van de  eerste pilot kunnen we al 
concluderen dat we nog best wat kunnen sleutelen aan de 
competenties die we vragen. Zo lag in de functie voor de tactisch 
leidinggevenden het accent sterk op innovatie en resultaat (geel 
en oranje) en waren daadkracht en duidelijkheid en structuur (rood 
en blauw) onderbelicht, terwijl deze drijfveren in dit middenkader 
heel belangrijk zijn voor de aansluiting met de werkvloer. Omdat we 
natuurlijk een zo goed mogelijke aansluiting willen, moeten we ons 
beeld bijstellen. Daarmee zul je zien dat je beleid van bovenaf beter 
landt op de werkvloer. Als we op de oude voet doorgegaan waren, 
hadden we daar wie weet de verkeerde mensen neergezet.’

Zorgvuldige keuze functie-eisen
‘Daarin zit dan ook de kracht van Function Dynamics®’, aldus Inge 
Wijffels. Het helpt om over competenties te praten en bewuste 
keuzes te maken. Dat is veel belangrijker dan een één op één match 
creëren. Het is bovendien ook heel zorgvuldig’. Van Hylckama Vlieg 
beaamt dit. ‘We kunnen Function Dynamics® gebruiken om te 
kijken of dit echt is wat we bedoelen met het functieprofiel dat we 
hebben gemaakt. Welk gedrag verlangen wij nou eigenlijk? Het zet 
ons aan het denken en het helpt om gedegen keuzes te maken.’
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Competenties en profielen in HR21 koppelen met Function Dynamics® 

FUNCTION
  DYNAMICS®

Illustratie Marco Faasen

Function Dynamics® laat zien welke drijfveren 
optimaal passen bij een specifieke set competenties 
en maakt tegelijk ook duidelijk welke nadelen er 
aan de gemaakte keuze vast zitten. Het instrument 
is een hulpmiddel bij het zorgvuldig formuleren 
van functie-eisen en is goed te combineren met 
persoonlijke drijfverenprofielen. 


