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 1 Inleiding 

TNO heeft zich binnen het vraaggestuurde programma ‘Beter benutten van 

informatiestromen en samenwerking’ verdiept in het vraagstuk hoe we van incidenten 

en crises kunnen leren. In het onderzoek wordt gekeken naar de weg die bewandeld 

moet worden om te kunnen leren van incidenten, op basis van het leerproces in 

organisaties. 

 

 
Het leerproces in organisaties: de stappen om te komen tot een lerende 

crisisbeheersingsorganisatie. 

 

Het evalueren van een incident is het begin van de leerketen. Na het 

evaluatierapport dienen er echter nog verschillende stappen gezet te worden 

voordat er daadwerkelijk geleerd is van een incident. 

 

Om te leren van een incident zien we de volgende stappen: 

1 Het begint met de wil om iets te leren van een praktijksituatie; hoe kunnen we 

een incident in de toekomst voorkomen en hoe kunnen we oefenresultaten 

gebruiken om een eerstvolgend incident beter te bestrijden, beheersen en 

afhandelen? Om deze vragen te beantwoorden wordt het incident en het 

optreden onderzocht. 

2 De tweede stap is het analyseren van de lessons observed. Een incident wordt 

vaak door verschillende partijen geëvalueerd; door betrokken instanties zelf, 

maar ook door onafhankelijke derde partijen. Als iets niet goed loopt moet 

bepaald worden of er sprake is van een incidentele afwijking of van een 

structurele fout. En er kan op basis van de evaluatierapporten geconcludeerd 

worden dat iets is verbeterd.  

3 De derde stap is het identificeren van die lessons observed waar de organisatie 

mee aan de slag wil. Tijd en budget zijn hierin belangrijke elementen. Bij het 

identificeren van lessons identified en het nadenken over 

implementatiemogelijkheden, moet hier rekening mee worden gehouden.  

Deze lessons identified kunnen effect hebben op o.a. de organisatie, het 

proces, de teamleden en de systemen om deze beter uit te rusten voor 

toekomstige incidenten. 
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 4 Om vervolgens daadwerkelijk te verbeteren is het belangrijk dat er wat 

verandert op basis van de lessons identified. Implementatie van de lessons 

identified betekent veranderen en aanpassen op verschillende niveaus. 

Hiervoor moeten verantwoordelijken worden aangewezen en tijd of budgetten 

worden vrijgemaakt. 

5 Als de organisatie de veranderingen heeft doorgevoerd, is het aanpassings-

proces compleet. Bij een volgend incident of oefening kan er worden 

geëvalueerd of de aanpassingen het gewenste effect hebben gehad.  

Er is sprake van lessons learned wanneer evaluaties laten zien dat er is 

geleerd. 

 

Vaak stopt het huidig ‘leren van incidenten’ na de evaluatie of analyse (stap 1 of 2). 

Terwijl de stappen 3 en 4 essentieel zijn om vervolgens te komen tot de nodige 

aanpassingen. 

1.1 Multidisciplinair leren 

Leren wordt nog complexer als het over diverse partijen heen moet plaatsvinden: 

multidisciplinair leren. Binnen dit project zoeken we naar handvatten om het 

multidisciplinaire leren succesvol te maken. De complexiteit van leren binnen 

multidisciplinaire processen komt goed naar voren in de stap waar lessen 

geïdentificeerd moeten worden; vaak blijkt dat het erg lastig is daar concreet in te 

worden. Verder blijkt dat in de stap waar het gaat om implementatie en borging,  

de verantwoordelijkheid voor multidisciplinair leren uit verschillende facetten bestaat 

en niet eenduidig is belegd. 

 

Om de geadviseerde handvatten goed aan te laten sluiten bij ontwikkelingen in  

het veld, hebben we gedurende 2012 in dit project gekeken naar initiatieven die 

monodisciplinair zijn opgestart om leren te verbeteren. De focus hierbij lag op  

het zoeken van aanknopingspunten waar een multidisciplinair initiatief bij kan 

aansluiten. Een belangrijke en interessante ontwikkeling binnen het brandweer-

domein op dit gebied is de invoering van leeragentschappen; een initiatief dat sinds 

2009 loopt. 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een korte samenvatting gegeven over wat er onder leeragent-

schappen wordt verstaan, hoe dit georganiseerd is, en waar men volgens de 

beschrijvingen verantwoordelijk voor is. Vervolgens hebben we interviews 

gehouden met een aantal leeragenten uit verschillende veiligheidsregio’s.  

De belangrijkste zaken die we hier gehoord hebben zijn te lezen in hoofdstuk 3.  

We eindigen deze rapportage met de belangrijkste aandachtspunten die we op 

basis van de ervaring met monodisciplinaire leeragenten geïdentificeerd hebben  

om het multidisciplinair leren te verbeteren en een korte beschrijving wat de focus 

van dit project in 2013 zal zijn. 
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 2 Beschrijving van leeragentschappen 

In 2004 stelde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid de vraag of de brandweer 

wel voldoende leert van eerdere incidenten. Deze vraag leidde tot een onderzoek 

naar de leerprocessen binnen de brandweerorganisatie. In het eindrapport van dat 

onderzoek werd geconcludeerd dat het belangrijk is om een leersysteem binnen de 

brandweer te organiseren. Er wordt in het model gesproken over ‘leeragentschap’ 

en ‘leeragenten’ om dit proces te faciliteren. De definities die hiervoor gegeven 

worden zijn: 

 

De leeragent is een persoon binnen de organisatie die knelpunten bij brand-

bestrijding en technische hulpverlening als ontwikkelpunt signaleert en omzet in 

lessen (leerstof) voor het gehele korps. 

 

Het leeragentschap is een centraal orgaan dat de leerpunten binnen de eigen 

organisatie en daarbuiten verzamelt en aan het korps c.q. de korpsen binnen de 

regio faciliteert als leerstof. 

 

Hiernaast wordt er gesproken over het ‘relevant management’ dat zorg moet 

dragen voor de borging van het leerproces. Verder moet het ‘organisatorisch 

leergeheugen’ worden ingericht. Dit is een tool waarin de informatie, zoals 

ongevalbeschrijvingen, aangepaste procedures of leerstof e.d. verzameld worden 

en waar deze informatie vervolgens vrij opvraagbaar is voor alle leden van het 

korps. 

 

Een aantal jaren later in 2009, is de brandweer gestart met het programma 

‘Verbeteren lerend vermogen Brandweer’. Onder dit programma vallen zes 

projecten waarvan één project zich specifiek richt op het inrichten van een landelijk 

netwerk leeragentschap. Het leeragentschap wordt binnen de brandweer 

beschreven als antwoord op de volgende probleemstelling: 

 

Hoe kan het leeragentschap bijdragen aan het verbeteren van het lerend vermogen 

van de brandweer door meer kennis te delen waardoor onder meer incidenten 

onder het eigen personeel bij het operationeel optreden worden teruggedrongen? 

 

Het doel van het landelijk netwerk leeragentschap is dat er in elke veiligheidsregio 

minimaal één leeragent aangesteld wordt en dat men start met de inrichting van 

regionale leeragentschappen. Hiernaast vindt er op landelijk niveau afstemming 

plaats tussen de verschillende leeragenten. Een aantal keren per jaar komen de 

verschillende regionale leeragenten samen om kennis uit te wisselen, ervaringen  

te delen, etc.  

In plaats van de termen leeragentschap en leeragent wordt er ook voor gepleit om 

de termen leerarena en kennisregisseur te gebruiken. De doelstelling van de 

leerarena’s is het verbeteren van het lerend vermogen van de brandweer door het 

organiseren van leerprocessen binnen de brandweer. Het lerend vermogen is het 

vermogen om kennis te ontwikkelen, te delen, toe te passen en te evalueren.  

Er wordt voor gepleit dat het accent vooral moet liggen op het organiseren van 

processen om het lerend vermogen van de brandweer te verbeteren. Dit kan 

bewerkstelligd worden door mensen vanuit verschillende disciplines bij elkaar te 

brengen en in de gelegenheid te stellen hun informatie met elkaar te delen, om zo 
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 van elkaar te leren. In een leerarena komen verschillende actoren bij elkaar om 

informatie te delen en afspraken te maken over de betekenis van de informatie en 

over de betekenis ervan voor de brandweer (en/of partners van de brandweer).  

In dit proces van input naar output wordt informatie verrijkt tot kennis en wordt er 

gezorgd voor de doorvertaling daarvan. Er wordt benadrukt dat een leerarena een 

dynamisch proces is waarin steeds gekeken wordt wie elkaar in de arena 

ontmoeten. 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een landelijke leerarena en regionale 

leerarena’s. De regionale leerarena’s houden zich niet alleen bezig met repressie. 

Ook bijvoorbeeld opleiden en oefenen worden genoemd als mogelijke aanjagers 

van het leerproces rondom het operationele optreden. De basis moet worden 

gevormd door samenwerking tussen repressie, preventie, pro-actie, preparatie en 

kwaliteitszorg. Evenals bij het leeragentschap, wordt in de regionale leerarena’s 

input verzameld vanuit verschillende bronnen, waaronder regionale inzetdata, 

operationele audits, brandonderzoek en informatie verkregen van collega 

leerarena’s via een landelijk platform. Op landelijk niveau ligt de hoofdtaak van de 

leerarena vooral op het initiëren, coördineren en borgen van informatie en kennis, 

en bestaat de input voor deze processen uit incident-gedreven informatie, zoals 

rapportages van inspecties, CBS, eigen database en uitkomsten van bijvoorbeeld 

evaluaties en onderzoeken van regio’s.  De leerarena maakt verbinding met 

verschillende netwerken binnen de brandweer (zoals netwerken risicobeheersing, 

O&O
1
 en Kwaliteitszorg) maar ook met disciplines buiten de brandweer. 

 

Vanuit het project ‘Inrichten Leeragentschap – van Leeragent naar Leerarena’ 

wordt heel duidelijk aangegeven dat de kennisregisseurs in de regio’s de 

leerarena’s stimuleren en faciliteren. De verantwoordelijkheid voor het verbeteren 

van het lerend vermogen, zo wordt benadrukt, ligt alleen niet bij de 

kennisregisseurs.  

 

Het onderling communiceren en delen van informatie rond leermomenten blijkt 

lastig. Zo moet dit technisch en organisatorisch ondersteund worden, maar ook de 

cultuur om informatie over leermomenten te delen is een belangrijk aspect waar 

rekening mee gehouden moet worden. Mensen willen en durven hun ervaringen 

nog niet altijd voldoende breed te delen. Hiernaast zijn binnen de gehele 

organisatie capaciteit en prioriteit een knelpunt; hoe wordt er voldoende ruimte 

gecreëerd om te leren? 

 

In het document ‘Blussen met de billen bloot?! De kadernota organisatorisch leren 

Brandweer Limburg-Noord’ (april 2009) wordt aangegeven dat de organisatie rond 

het leerproces nog in de kinderschoenen staat. Het leren hangt op dat moment  

nog te veel aan de functie van leeragent en is niet iets van de hele organisatie.  

Men moet ernaar toe dat het doorvoeren van verbeterpunten op management-

niveau als een gedeelde verantwoordelijkheid ervaren wordt. Door de verbeter-

acties in bestaande programma’s en processen te integreren zou dit bereikt kunnen 

worden. Tevens borgt dit het draagvlak en zorgt het voor duidelijkheid in 

verantwoordelijkheid. 

 

                                                      
1 Ontspanning & Ontwikkeling. 
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 Ook wordt beschreven dat organisatorisch leren binnen Brandweer Limburg-Noord 

belangrijk wordt geacht met als belangrijkste uitkomst een goede organisatiecultuur 

rondom het leerproces. Met het leerproces willen ze bereiken dat er een continue 

check is op datgene wat aan de voorkant bedacht is, en zonodig leidt tot bijstellen 

van de gestelde norm; belangrijk voor een goede besturing van de organisatie en 

voor kwaliteitsmanagement. Het lerend vermogen van een organisatie zegt 

daarnaast iets over de mate waarin de organisatie in staat is te reageren op 

veranderende omstandigheden. Hierbij wordt nadrukkelijk aangegeven dat een 

lerende organisatie valt of staat bij goede communicatie en informatie-uitwisseling. 

 

Evaluaties van oefeningen vinden structureel plaats, echter bij inzetten gebeurt dit 

minder structureel. Er zijn vaak wel afspraken en formats om dit structureel te doen, 

de systematiek om dit goed te monitoren ontbreekt echter. Het leerproces verloopt 

vaak nog ad-hoc en geleerde lessen worden niet structureel gedeeld met collega’s 

in andere korpsen binnen regio’s, laat staan landelijk. 

 

In onderstaande kader zijn beschrijvingen opgenomen uit het document ‘Blussen 

met de billen bloot?! De kadernota organisatorisch leren Brandweer Limburg-Noord’ 

(april 2009). Deze beschrijvingen geven weer hoe men binnen de Brandweer regio 

Limburg-Noord de Deming cirkel (plan, do, check, act) als uitgangspunt heeft 

genomen voor de procesbeschrijving van het leeragentschap. In hun model bestaat 

het leerproces uit zes onderdelen: 1) input verzamelen, 2) analyseren, 

onderzoeken, 3) verbetervoorstel maken, 4) verbeteringen uitvoeren, 5) borgen, 6) 

rapporteren, communiceren. 

 

Input verzamelen: Verzamelen van alle mogelijke input. Leeragentschap fungeert als 

centraal punt, verzamelt de input en brengt hierin de nodige structuur aan. 

 

Analyseren en onderzoeken: Door het leeragentschap wordt alle binnengekomen informatie 

geanalyseerd. Hierbij wordt eerst gekeken wat daadwerkelijk het knelpunt (verbeterpunt) 

inhoudt. Een belangrijke stap om te voorkomen dat er alleen symptoombestrijding 

plaatsvindt. 

Behalve dat uit de analyse van de input de nodige leerpunten kunnen worden gedistilleerd, 

kan hieruit ook worden geconstateerd dat onderdelen juist heel goed werken. Ook in die 

situatie is het goed te analyseren waardoor dit komt. 

De processtap analyseren en onderzoeken eindigt in een geprioriteerde lijst met knelpunten, 

oorzaken en mogelijke verbetermaatregelen voor de belangrijkste knelpunten. Deze lijst 

wordt door het leeragentschap opgesteld, waarbij qua prioritering een afweging wordt 

gemaakt tussen het effect van de betreffende verbetermaatregelen en de investering (in tijd 

en middelen) die voor het doorvoeren van de maatregelen nodig is. 

 

Verbetervoorstel maken: In deze fase moet men een keuze maken uit mogelijke 

verbetermaatregelen en deze omzetten naar concrete verbetervoorstellen. Ook een 

onderverdeling naar maatregelvelden (korte tot lange termijn) is hier op zijn plaats. 

Aangegeven wordt dat een indeling echter beter plaats kan vinden op basis van Basic Risk 

Factors (BRF) zoals gebruikt in TRIPOD methodiek. 

Aangeraden wordt om verbetervoorstellen SMART te formuleren en toe te wijzen aan 

managers van reguliere processen binnen de organisatie. Dit borgt draagvlak en 

duidelijkheid in verantwoordelijkheid en voorkomt dat er voor elke verbeteractie aparte 

projectstructuren ontstaan. 
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 Verbeteringen uitvoeren: De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de uitgezette 

verbeterpunten ligt primair bij de desbetreffende procesmanagers of proceseigenaren.  

Deze zijn uiteraard ook primair verantwoordelijk voor de bewaking van de voortgang van de 

onderhavige verbeterpunten. 

 

Borgen: Het is belangrijk te monitoren hoe het verloopt met de uitgezette actiepunten. 

Daarnaast is het van belang de concrete lessen ook in een bibliotheek of kennisbank te 

verzamelen, zodat deze door iedereen geraadpleegd kunnen worden. Deze kennisbank is in 

eerste instantie een naslagwerk en niet primair een communicatiemiddel. Het vullen van de 

kennisbank gebeurt door het leeragentschap. 

Er moet tenminste steekproefsgewijs gekeken worden of de verbetermaatregelen ook effect 

hebben gehad. 

 

Rapporteren / communiceren: Voor informatie en kennisuitwisseling wordt er binnen het 

leeragentschap een regionaal netwerk ingericht waarin van elk district een 

vertegenwoordiger zitting heeft. Onder voorzitterschap van de regionaal leeragent worden in 

dit overleg de relevante en recente regionale en landelijke ontwikkelingen besproken en 

concrete afspraken gemaakt over invulling van het leerproces. 

De regionaal leeragent participeert in het landelijk netwerk leeragentschap van de NVBR.  

De overleggen en contacten in dit netwerk bewerkstelligen de noodzakelijke borging van de 

landelijke communicatielijn. 

Vanuit het landelijk netwerk worden werkgroepen geformeerd, ingevuld door specialisten 

vanuit de diverse regio’s, die specifieke (onder meer landelijke) onderwerpen en 

verbeterpunten concreet uitwerken. 

 

Voor een goede implementatie van het leeragentschap moet vooralsnog zeer veel aandacht 

worden besteed aan de ontwikkeling van de gewenste leercultuur in het algemeen en van 

het leeragentschap in het bijzonder. De noodzaak van organisatorisch leren moet 

organisatiebreed worden erkend en ondersteund, en de werkwijze en organisatie van het 

leeragentschap moet nog uitgebreid worden toegelicht. De communicatie en het beleid 

moeten erop zijn gericht dat er door geen enkele partij meer drempels meer worden gevoeld 

om ervaringen en leerpunten bespreekbaar te maken. 

Nodige aandacht moet besteed worden aan communicatie door over de lerende organisatie 

en het leerproces op gezette tijden artikelen en publicaties te plaatsen in regionale en 

landelijke vakbladen, interne nieuwsbrieven, etc. 
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 3 Interviews over leeragentschappen 

Naast het in hoofdstuk twee beschreven literatuuronderzoek over leeragent-

schappen hebben we gesproken met een aantal leeragenten uit verschillende 

regio’s en mensen die betrokken zijn bij het landelijk netwerk leeragentschap.  

Het doel van deze interviews was inzicht te krijgen in het proces van de invoering 

van de leeragentschappen, waar men tegenaan loopt, wat werkt er wel en niet 

goed, wat kan er verbeterd worden, welke organisatorische problemen ervaart men, 

etc. Uiteindelijk zullen we mede op grond van de ervaringen van deze mono-

disciplinaire leeragentschappen een visie ontwikkelen op het multidisciplinair leren 

en hoe dit georganiseerd moet worden. Dit alles met als doel om een antwoord te 

geven op de vraag of de multidisciplinaire leeragent een kans van slagen heeft. 

 

Hieronder worden de belangrijkste punten uit de interviews met de leeragenten van 

de brandweer weergegeven. 

3.1 Randvoorwaardelijke zaken 

3.1.1 Positie binnen organisatie 

Elke Veiligheidsregio heeft een functionaris aangewezen om de rol van leeragent 

op zich te nemen. De leeragenten worden echter overal anders georganiseerd.  

Bij het NVBR
2
 wordt het leeragentschap bij ‘Vakbekwaamheid’ ingedeeld, in de 

regio’s bij bijvoorbeeld proactie, nazorg, arbeidsveiligheid of OTO. Sommigen 

hebben aangegeven dat zij zich te zeer gebonden voelen aan een afdeling, 

waardoor mogelijk minder makkelijk kritiek kan worden geuit, een onafhankelijkere 

positie wordt in dat geval gewenst. 

3.1.2 Profiel leeragent 

Een terugkerend punt in de gesprekken met de leeragenten, is het belang van 

samenwerking. Zo is aangegeven hoe er profijt gehaald kan worden van een 

leeragent die tussen de mensen staat. Er wordt dan verteld over het voordeel van 

een betrokken houding, veel praktijkervaring en een groot netwerk. Hierdoor wordt 

het sneller geaccepteerd als gevoelige onderwerpen bespreekbaar worden 

gemaakt. Ook vergroot dit de overtuigingskracht bij het uitleggen van nut en 

noodzaak van nieuwe methodieken en processen. 

3.1.3 Steun vanuit hoger niveau 

Een punt van zorg is de aandacht die er vanuit het management is voor het 

onderwerp. Op deze hogere niveaus ligt de uitdaging enerzijds in het adequaat 

afschermen van externe belangen en anderzijds bij het met elkaar verbinden van 

verschillende groepen binnen een organisatie. Binnen een organisatie kunnen er 

losse afdelingen audit, informatievoorziening, brandonderzoek, arbeidsveiligheid en 

OTO bestaan. Leeragenten vinden het voor hun regisserende functie belangrijk dat 

de organisatie staat en de verschillen in verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

tussen deze groepen duidelijk zijn. Daarnaast is het ook nodig dat de processen 

waarin de leeragent als regisseur fungeert door het management gedragen worden. 
  

                                                      
2 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. 
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 Een laatste aandachtspunt voor het management is dat, wanneer hen gevraagd 

wordt om een bijdrage te leveren aan een evaluatie, zij dit voldoende prioriteit 

geven. Wanneer ‘de bazen’ niet het goede voorbeeld geven, is het moeilijk om de 

meerwaarde op de werkvloer voldoende duidelijk te maken. 

3.1.4 Regionalisering brandweerregio’s 

Binnen de brandweerorganisaties in Nederland wordt op dit moment geregionaliseerd. 

Bij de ene regio is de brandweer al gereorganiseerd, een ander is ermee bezig of 

moet er nog aan beginnen. Tijdens de interviews bleek dat de invoering van de 

regionalisering een grote rol speelde voor de leeragenten. Op het moment dat er 

niet geregionaliseerd is, moet de leeragent veel tijd steken in het uitdragen van de 

boodschap aan de verschillende korpsen en is het moeilijk om ervoor te zorgen dat 

aanbevelingen uit evaluaties door alle korpsen overgenomen worden. Elk korps 

heeft immers een grote eigen zeggenschap en een eigen beleid. Een duidelijk 

aanspreekpunt in een regio helpt bij het implementeren van de  geleerde lessen en 

maakt het werk van de leeragent gemakkelijker. Ook zijn sommige regio’s nog niet 

begonnen met de invulling van een leeragentschap en het aanwijzen van een 

leeragent, omdat dit na regionalisering op losse schroeven kan komen te staan. 

Dus waarschijnlijk zal de bovenregionale samenwerking tussen leeragenten naar 

alle waarschijnlijkheid gemakkelijker verlopen op het moment dat de regionalisering 

van de brandweerregio’s is afgerond en men tijd gehad heeft de leeragentschappen 

in te vullen. 

3.1.5 Cursusaanbod ter ondersteuning 

De leeragent zet veel van de evaluaties uit bij de betrokken Officieren van Dienst; 

zij voorzien de leeragent van input. Hiervoor worden cursussen aangeboden. 

Officieren van Dienst kunnen bijvoorbeeld een evaluatietraining krijgen, zodat ze 

alle inzetten op een eenduidige manier kunnen evalueren. Daarnaast blijkt uit de 

gesprekken met de leeragenten die wij gevoerd hebben dat er ook behoefte  

bestaat om bevelvoerders bijscholing of instructie te geven over het houden van 

nabesprekingen, direct na een inzet. Dit levert interessante informatie op om van te 

leren en op dit moment blijkt dat dit niet zo gestructureerd opgepakt wordt als zou 

kunnen. Hierin zijn grote verschillen te bespeuren en er wordt verwacht dat vanuit 

het oogpunt van het leeragentschap meerwaarde gehaald kan worden door deze 

nabesprekingen (‘After Action Reviews’) gestructureerder op te pakken. 

3.2 Rol van het leeragentschap 

3.2.1 Rol van het leeragentschap in het evaluatieproces 

Het leeragentschap, zoals de NVBR deze omschrijft, heeft als doel om 

leerprocessen te ontwikkelen om te leren van ervaringen en de geleerde lessen 

binnen de organisaties te verspreiden. De leeragenten binnen de Veiligheidsregio’s 

benoemen dan ook als doel ervoor zorgen dat alle inzetten worden geëvalueerd. 

De leeragenten zien hun aandeel hierin vooral als een initiërende en regisserende 

rol. Niet voor alle inzetten is dezelfde evaluatievorm geschikt (vooralsnog zijn er 

twee evaluatievormen met name in gebruik: ‘After Action Review’ en ‘leerarena’). 

De leeragent is degene die ervoor zorgt dat evaluaties opgestart worden, door de 

juiste mensen worden geleid en op de juiste manier worden ingestoken. 
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 Hierbij is het belangrijk dat de leeragenten zich houden aan hun regisserende rol. 

Voor evaluaties van kleinere incidenten en bijna-incidenten wordt erop aangestuurd 

dat bevelvoerders een groot deel van de verantwoordelijkheid op zich nemen. 

Vanaf ongeveer het niveau ‘middelbrand’ wordt op veel plekken door de leeragent 

een Officier van Dienst aangewezen die verantwoordelijk wordt gemaakt voor de 

evaluatie. De leeragent kan op deze manier het overzicht bewaren, mensen 

herinneren aan hun verantwoordelijkheid en op andere manieren het evaluatie-

leerproces ondersteunen. 

 

Wanneer er sprake is van het aanwijzen van een Officier van Dienst voor het 

begeleiden van een evaluatie, dan verschilt de wijze waarop dit wordt aangepakt. 

Sommige leeragenten organiseren dit losjes, anderen pakken dit meer 

gestructureerd op. Een duidelijk voorbeeld van de gestructureerde aanpak is het 

opstellen van lijsten van Officieren van Dienst per district binnen een regio en aan 

te wijzen op basis van principes ‘iedereen komt aan de beurt’ en ‘begeleider komt 

uit een ander district’. 

 

Wanneer er sprake is van evaluaties door bevelvoerders, blijkt het moeilijker een 

gestructureerde aanpak neer te zetten die werkbaar is. Omdat de frequentie van 

deze evaluaties hoger ligt en de aantallen groter zijn, zou het te veel tijd kosten om 

iedereen actief hiertoe aan te zetten. Aan de ene kant is het belangrijk dat de 

evaluatie op zo’n manier uitgevoerd wordt dat dit weinig tijd in beslag neemt bij de 

betrokkenen. Aan de andere kant moet het een gewoonte worden voor deze 

functionarissen om een korte nabespreking te houden na elke inzet. Hiertoe zal 

deze gewoonte ingeslepen moeten worden door ook tijdens het opleiden, trainen 

en oefenen consequent nabesprekingen te houden. De rol van de leeragent is 

initieel met name gericht op het creëren van draagvlak bij bevelvoerders voor deze 

evaluaties, maar een deel van de rol is er ook op gericht om de nabesprekingen te 

stimuleren door met enige regelmaat vragen te stellen ter herinnering. 

 

De uitkomsten van de evaluaties komen uiteindelijk bij de leeragenten terecht. Nu is 

het belangrijk om een vervolg te geven aan de evaluatie-uitkomsten. De beginstap 

is om de uitkomsten te anonimiseren. Hoewel de uitkomsten voor betrokkenen vaak 

naar personen te herleiden is, is dit vooral belangrijk om te doen met het oog op 

mogelijke verzoeken door inspecties of andere externen. 

3.2.2 Nabespreking 

Bij het evalueren van kleinere inzetten is er een gedeelde vorm te ontdekken  

in de Veiligheidsregio’s. De kern van deze nabesprekingen is dat de leiding bij 

bevelvoerders ligt en dat er een structuur door de leeragentschappen is 

aangeboden. De verdere vorm verschilt enigszins tussen de regio’s, maar is  

redelijk uniform doordat er factsheets zijn met een beschrijving van de methodiek  

‘After Action Review (AAR)’. Belangrijk is dat er verder wordt gekeken dan falende 

apparatuur en falend materiaal. Het is de bedoeling om kritisch te kijken naar wat er 

zelf verbeterd kan worden, zonder in een beschuldigende sfeer terecht te komen. 

Het is dan ook belangrijk een structuur te hanteren aan de hand waarvan men de 

juiste vragen kan stellen. 
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 De kernpunten van de nabespreking zijn de volgende: 

 Een nabespreking wordt direct na een inzet gedaan, voordat iedereen uit elkaar 

stuift. Bijvoorbeeld ter plekke, in de auto of bij de koffie als het team terug is. 

 Het hoeft niet lang te duren, een minuut of 10 tot 20 is voldoende. 

 De focus ligt op wat er allemaal gebeurd is, niet alleen op welke zaken fout 

gingen. 

 Hoewel de bevelvoerder verantwoordelijk is, moeten juist de anderen zo veel 

mogelijk aan het woord zijn. 

3.2.3 Leerarena 

Een leerarena is op dit moment een methode die gebruikt wordt om gezamenlijk 

over inzetten te spreken. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat de term leerarena  

in verschillende zettingen gebruikt wordt. Zo geeft men in de ene regio aan dat het 

plan is deze leerarena’s in te richten met een voor de evaluatie aangewezen 

Officier van Dienst, de betrokken Officier van Dienst van het incident en de 

betrokken bevelvoerders en centralist, waarbij er nadrukkelijk geen personen 

uitgenodigd zullen worden die niet bij het incident betrokken zijn geweest, met als 

belangrijkste doel een veilige leeromgeving te creëren. Echter, een andere 

leeragent die we spraken gaf aan juist wel domeindeskundigen bij de leerarena te 

willen betrekken die niet direct bij het incident betrokken zijn geweest. Op deze 

manier wil hij de ruimte bieden om vragen te stellen waar de betrokkenen misschien 

overheen kijken om zo gezamenlijk tot een betere evaluatie met leerpunten te 

kunnen komen. Ook werd aangegeven dat het handig zou zijn als er meer 

handvatten beschikbaar zouden zijn over hoe je een leerarena op moet zetten, wat 

het doel is, welke personen je hiervoor moet uitnodigen, hoe de discussies gevoerd 

moeten worden, hoe een veilige leeromgeving gecreëerd wordt, etc. Men sprak 

tevens de angst uit dat zonder deze richtlijnen het risico bestaat dat men ‘aan de 

loop zou gaan’ met de term en dat er op korte termijn per regio iets anders verstaan 

wordt onder leerarena.  

3.2.4 Follow-up 

Wanneer de evaluatie-uitkomsten naar het leeragentschap zijn teruggestuurd, is het 

belangrijk om deze een stap verder te brengen. Enerzijds is het belangrijk dat 

onderwerpen worden geselecteerd om verder de lijn in te gaan. Anderzijds moet er 

ook terugkoppeling worden gegeven aan degenen die bij de evaluaties betrokken 

waren. Daarnaast worden er op dit moment in het proces ook ervaringen uit andere 

delen van het land ingebracht. 

 

Om geselecteerde onderwerpen verder de lijn in te krijgen, hebben in veel 

Veiligheidsregio’s de leeragenten een proces opgezet waarbij zij op terugkerende 

momenten verslag kunnen uitbrengen aan een aantal vertegenwoordigers van  

de organisatie. Welke vertegenwoordigers dit zijn is afhankelijk van hoe de 

Veiligheidsregio georganiseerd is, maar omvat meestal onder meer repressie, 

preventie, OTO en nazorg. In een dergelijk overleg worden onderwerpen besproken 

die vatbaar zijn voor vervolgacties, worden de betrokkenen bepaald en wordt 

bijvoorbeeld vastgesteld of verdere verdieping met een leerarena kan bijdragen aan 

het leerproces (Hierbij is het belangrijk dat het leeragentschap zich aan zijn 

regisserende rol houdt.) Naast deze besprekingen zijn er ook leeragentschappen 

die een samenvatting van bevindingen opstellen om deze, buiten dit overleg om, 

periodiek met het management te delen. 
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 Behalve het oplossen van problemen door ze de lijn in te krijgen, is meermalen 

gesteld: Transparantie en verwachtingsmanagement zijn elementair om het 

evalueren tot een succes te maken. Manieren om dit te doen, zijn bijvoorbeeld het 

maken van periodieke, geanonimiseerde samenvattingen voor bijvoorbeeld intranet, 

het organiseren van ‘story-telling’ sessies, of het maken van posters of folders van 

geselecteerde onderwerpen. Het helpt om zichtbaar te maken welke kleine, 

makkelijk te realiseren punten zijn opgepakt, en inzichtelijk te maken hoe de 

vervolgprocessen lopen bij de grotere zaken. 

3.3 Verdere aanbevelingen ten aanzien van leeragenten 

3.3.1 Stimuleren enthousiasme voor oppakken van dit probleem 

In veel van de interviews is benadrukt hoezeer de problematiek rondom lerend 

vermogen leeft op de kazernes. Er is veel enthousiasme en de meerwaarde wordt 

benadrukt. Daarom is het belangrijk dat de boodschap concreet wordt gemaakt. 

Pas wanneer voorbeelden worden aangehaald, ziet men wat ze hebben aan dit 

onderwerp. Deze energie kan gebruikt worden om mensen aan te zetten tot actie. 

Het moet een sneeuwbaleffect worden van mensen die enthousiast zijn en anderen 

daarin aansteken. Hoewel er altijd mensen zullen zijn die niet willen, de ervaring 

leert dat het loont om energie te steken in de mensen die wel willen. 

3.3.2 Veilige omgeving 

Het gevaar dat gevoeld wordt bij het vestigen van aandacht op leerprocessen en 

evaluaties is dat mensen zich onveilig kunnen voelen. Het probleem dat hierin 

schuilt is dat als er geen situatie is gecreëerd waarin men leerpunten wil en durft te 

benoemen, het proces niet op gang zal komen of lessen niet worden opgetekend. 

De nadruk moet daarom altijd liggen bij evalueren om te leren, niet bij evalueren om 

verantwoording af te leggen. 

 

Dit betekent dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met verkregen informatie. 

Het belangrijkste is dat de leeragenten zich ervan bewust moet zijn hoezeer een 

vertrouwelijke omgeving van belang is. Immers, vertrouwen komt te voet en gaat te 

paard. Daarnaast zijn er nog enkele zaken waaraan de leeragenten een bijdrage 

kunnen leveren: 

 Het evaluatie-leerproces moet duidelijk zijn en gescheiden van processen 

waarin mensen worden afgerekend; ook als er inspectie bijkomt. 

 Het moet duidelijk zijn welke informatie opvraagbaar is en welke niet. 

 Zorg er zoveel mogelijk voor dat informatie niet tot een enkele persoon terug te 

leiden is. 

 Een belangrijk uitgangspunt is dat het vaak niet de persoon, maar de 

organisatie is die steken heeft laten vallen als er een fout gemaakt is. 

 Veel van de beslissingen tijdens een inzet moeten split-second worden 

genomen, waardoor beslissingen vaak meer afhankelijk zijn van de situatie dan 

van de persoon. 

 Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de media aandacht bij 

grotere incidenten, waarbij er weinig grip is op de discussies en informatie niet 

altijd klopt. 
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 3.4 Samenwerken 

3.4.1 Landelijke samenwerking 

Het evaluatie-leerproces dat ontstaat door middel van de leeragentschappen, kan 

het grote voordelen bieden wanneer gebruik wordt gemaakt van de lessen die in 

andere regio’s geleerd zijn. Evenzo heeft het voor de andere regio’s meerwaarde 

wanneer de eigen geleerde lessen verspreid worden. Een breed bekend en 

geschikt computersysteem kan helpen om tijd en ruimte te overbruggen. Het meest 

genoemde ondersteuningssysteem hiervoor is de ‘mijn NVBR-site’ en er wordt een 

toolkit ontwikkeld waarin allerlei zaken geplaatst kunnen worden die dan door de 

andere regio’s gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een AAR format. 

Daarnaast kunnen de lessen die opgedaan zijn ook gedeeld worden in landelijke 

bijeenkomsten, zodat mensen nuttige contacten kunnen opdoen en elkaar ook 

persoonlijk leren kennen. Op dit moment komt het landelijk leeragentschap 1-2 keer 

per jaar bij elkaar met een themasessie. Hiernaast is Nederland verdeeld in vijf 

districten die ook bij elkaar komen om hun informatie te delen. Men merkt echter 

dat het succes hiervan sterk afhankelijk is van de motivatie van enkele personen,  

al is de verwachting dat het gemakkelijker zal verlopen als in elke regio de 

regionalisering is afgerond. De behoefte om te zoeken naar raakvlakken met 

aangrenzende regio’s om zo ervaringen te delen, om bijvoorbeeld resultaten van 

pilots met elkaar te delen, om bovenregionaal meer samen te werken en 

bijvoorbeeld te specialiseren tussen regio’s en gastsprekers uit te wisselen is zeker 

aanwezig. Tevens werd genoemd dat het goed zou zijn als er een landelijke 

organisatie als het NVBR of het NIFV
3
 de organisatie van deze bovenregionale 

samenwerkingen meer zou kunnen oppakken. Waar men nu tegenaan loopt is,  

dat er een groot gebrek is aan capaciteit om mensen vrij te plannen waardoor 

initiatieven die ondersteund worden door de regio’s nu niet opgepakt kunnen 

worden. Deelname aan netwerken of vakgroepen wordt op dit moment onderschat, 

terwijl dat op dit moment wel de gebruikelijke vorm is om met nieuwe ontwikkelingen 

bezig te zijn. Om zo’n groep een succes te laten zijn, moeten in elk geval de 

voorzitter en de secretaris van zo’n groep voldoende tijd hebben voor het invullen 

van hun rol. Als je een netwerk wilt hebben dat ook daadwerkelijk stappen kan 

zetten, is dit niet iets wat je er even bij doet. 

3.4.2 Multidisciplinaire aspecten aan de samenwerking 

Interesse voor multidisciplinaire leerpunten naar aanleiding van evaluaties zal pas 

vanaf een bepaald niveau gaan spelen. Vanaf het CoPI
4
 niveau krijgt men te maken 

met de andere ketenpartners en zijn de evaluaties die gedaan worden ook multi-

disciplinaire evaluaties. Gezamenlijk multidisciplinaire leerpunten benoemen wordt 

daarmee vanaf dat niveau interessant. Op multidisciplinair niveau wordt er ook op 

andere onderwerpen geëvalueerd dan monodisciplinair. Waar het monodisciplinair 

vooral technische zaken betreft, zal de focus bij multidisciplinair meer liggen op 

tactische en strategische onderwerpen. Er wordt onderschreven dat het goed is ook 

naar de multidisciplinaire leerpunten te kijken, maar dat de focus van de leeragent 

daar niet ligt. Brandweermensen willen toch met name datgene leren uit incidenten 

dat voor hun eigen werkzaamheden relevant is. En waar dit monodisciplinaire 

werkzaamheden betreft, is men dus ook vooral geïnteresseerd in monodisciplinaire 

leerpunten. Hiernaast speelt het een rol dat men nog bezig is met de invulling van 

het leeragentschap in de meeste regio’s, en ze aangeven dat ze het eerst 

                                                      
3 Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid. 
4 Commando Plaats Incident. 
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 monodisciplinair goed op de rit willen krijgen. Op het moment dat het evalueren van 

incidenten en het trekken van lessen binnen de verschillende kolommen beter 

opgepakt wordt, verwacht men dat het multidisciplinaire aspect ook beter zal gaan. 

Nu zijn er echter nog grote verschillen tussen de kolommen. Voor de brandweer-

mensen in de ploegen is het interessanter om bovenregionaal binnen de 

brandweerkolom ervaringen te delen. 

 

Op dit moment is het multidisciplinaire evaluatie-aspect dan ook niet belegd bij de 

leeragenten maar bij het veiligheidsbureau. In elk geval in een van de regio’s waar 

wij een leeragent gesproken hebben, werd aangegeven dat er nauwelijks 

informatiedeling was tussen deze beide groepen. Een groot probleem bij het 

multidisciplinaire is dat je te maken hebt met verschillende organisaties, met hele 

verschillende aansturingsvormen waardoor zaken niet op dezelfde manier geregeld 

of weggezet kunnen worden. Een tweede knelpunt kan zijn dat, zodra zaken 

politiek bestuurlijk lastiger worden, waar je multidisciplinair eerder tegenaan loopt, 

dat dan alle processen stroperiger worden en het langer gaat duren. Bij GRIP 1, 2 

is het nog te doen om op redelijk korte termijn een evaluatierapport met leerpunten 

op te leveren, vanaf GRIP 3 en hoger kan hier gemakkelijk 6-12 maanden overheen 

gaan, met als risico dat de punten die opgepakt moeten worden inmiddels 

achterhaald zijn. 

3.4.3 Samenwerking binnen kolom 

Er zijn in veel regio’s afdelingen zoals brandonderzoek, kwaliteitsborging, 

informatievoorziening of arbeidsveiligheid, die vanuit de onderwerpen waar zij zich 

mee bezighouden meerwaarde zullen ervaren bij een samenwerking. Wanneer het 

onderwerp evalueren in het licht van vakbekwaam blijven wordt gezien, kunnen ook 

afdelingen vakbekwaamheid binnen de regio worden opgezocht (bijvoorbeeld om 

hen te voeden met informatie voor ontwikkelingen zoals het OndersteuningsTeam 

Brandweer). Daarnaast hebben sommige regio’s te maken met bedrijfsbrandweer-

korpsen waarmee ook in het evaluatie-leerproces de samenwerking kan worden 

opgezocht.  
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 4 Perspectief op een multidisciplinair leerproces 

In de interviews is onderschreven dat het goed is om ook naar de multidisciplinaire 

leerpunten te kijken. Op basis van het initiatief in het brandweerdomein van de 

leeragentschappen zijn een aantal aandachtspunten te formuleren voor 

multidisciplinair leren. Deze zullen, na het schetsen van een achtergrond, 

beschreven worden op basis van het leerproces in organisaties. 

 

 
Het leerproces in organisaties: de stappen om te komen tot een lerende 

crisisbeheersingsorganisatie. 

4.1 Werken in verschillende organisaties 

Als gesproken wordt over multidisciplinair leren, is het belangrijk om ervan bewust 

te zijn dat het niet gaat om de gehele organisatie. Tussen hulpverleners is er altijd 

samengewerkt en wordt er altijd samengewerkt. Dit gebeurt aan de vergadertafel  

bij het afstemmen van plannen, maar ook wanneer politiemensen een menigte op 

afstand houdt om een ambulancemedewerker zijn werk te laten doen.  

Maar wanneer het ‘multidisciplinair’ of is het ‘gewoon’ samenwerken? Op basis van 

de gevoerde gesprekken kan de grens het best getrokken worden onder het  

niveau CoPI (GRIP1). Bij dit niveau en de hogere niveaus staat het gezamenlijke 

multidisciplinaire optreden centraal en wordt meerwaarde gezien in het leren van  

dit optreden. De focus ligt dan in de uitvoering bij een gecoördineerde inzet.  

Op andere plekken wordt er zeker ook tussen de kolommen samengewerkt,  

maar heeft deze een ander, minder onderling afhankelijk karakter. 

 

Door deze afbakening zijn multidisciplinaire processen ook te karakteriseren door 

processen waarin de samenwerkende professionals uit verschillende organisaties 

komen. Elke organisatie is anders georganiseerd en bemenst. Zo kan het zijn dat 

de ene professioneler is in evalueren, terwijl een ander misschien minder evalueert 

maar bewuster bezig is met het opvolgen en leren van de bevindingen. Door deze 

verschillen is het lastig gezamenlijk multidisciplinaire punten naar boven te krijgen 

en op te volgen. 
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 Een knelpunt dat kan ontstaan is dat de stakeholders die betrokken worden uit de 

verschillende organisaties te ver uit elkaar liggende rollen hebben. Om multi-

disciplinair te leren is het belangrijk dat er gelijkgestemden aan tafel zitten op het 

moment dat besloten wordt wat en hoe er van evaluaties geleerd wordt. Het is wel 

de bedoeling dat mensen uit de verschillende organisaties dezelfde belangen 

hebben, het multidisciplinaire leerproces moet voorop staan. Naast dat de belangen 

in elkaars verlengde liggen, moeten de betrokken stakeholders ook dezelfde 

beslissingsbevoegdheid hebben en mensen in hun eigen organisatie kunnen 

enthousiasmeren en aansturen. Hierdoor verloopt het opvolgen van de acties die  

uit de evaluaties komen efficiënter en effectiever.  

4.2 Evalueren 

Pas vanaf een bepaald niveau ontstaat er interesse voor multidisciplinaire 

leerpunten naar aanleiding van evaluaties. Vanaf het niveau CoPI krijgt men 

intensief te maken met de andere ketenpartners en zijn de evaluaties die gedaan 

worden ook multidisciplinaire evaluaties. Vanaf dat niveau wordt dus ook het 

gezamenlijk benoemen van multidisciplinaire leerpunten interessant. Doordat 

multidisciplinaire evaluaties CoPI en hoger betreft, zullen de onderwerpen die 

tijdens deze evaluaties naar voren komen veelal van een andere aard zijn dan bij 

de monodisciplinaire evaluaties. De behandelde onderwerpen zijn vaak meer 

tactisch en de consequenties van het feitenrelaas kunnen politiek bestuurlijke 

aspecten in zich hebben. Dit maakt het nodig om op een andere manier om te gaan 

met evaluaties, het feitenrelaas en de concrete handelingen spelen een andere rol. 

Dit kan het lastig maken om zonder externe procesbegeleider op de ervaren 

praktijksituatie te reflecteren en de belangrijkste leerpunten boven water te krijgen. 

 

Ook de vorm van evalueren moet anders ingestoken worden dan bij 

monodisciplinaire evaluaties. Zo is het door verschillende roosters en prioriteiten 

vaak moeilijk om de betrokkenen uit een praktijksituatie nogmaals bij elkaar te 

krijgen voor een nabespreking of evaluatie. Als tegenmaatregel wordt er daarom 

waar mogelijk direct na een incident of oefening geëvalueerd. Dit is echter niet 

mogelijk wanneer er tijdens een groter of langduriger incident diensten van elkaar 

worden overgenomen. Maar ook de beschikbare tijd staat onder druk. Als men al 

uren in dienst is (bijvoorbeeld midden in de nacht) dan is het moeilijker voor 

teamleden om het optreden grondig na te bespreken. Het komt dan aan op de 

kwaliteiten van de evaluatie-procesbegeleider om de belangrijkste punten 

bespreekbaar te maken en te voorkomen dat de nabespreking door de tijdsdruk 

ineffectief wordt. 

 

Een manier waarop hier nu in de praktijk mee wordt omgegaan is het gebruiken van 

evaluatieformulieren. Op verschillende plekken zijn evaluatieformulieren in gebruik 

voor het evalueren van het optreden. Deze evaluatieformulieren worden na het 

incident verstrekt. Het voordeel hiervan is dat deze na afloop op een rustiger 

moment ingevuld kunnen worden, echter de respons hiervan is niet optimaal  

(rond de 50%, in gunstige gevallen 70%). Het nadeel hiervan is dat als er 

verschillende evaluatieformulieren terugkomen over hetzelfde optreden, dat het  

dan aan de ontvanger van de formulieren wordt overgelaten om er een 

gemeenschappelijk verhaal van te maken en dat te delen. De groepsdiscussie  
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 over wat er gebeurde, waarom en wat men daarvan kan leren, blijft dan achterwege. 

Daardoor kunnen geen inzichten worden opgedaan in de redenen die hebben 

aangezet tot een handeling of actie – inzichten die bijdragen aan begrip en aan het 

zoeken naar een oplossing. 

4.3 Analyseren en selecteren 

Een lerende organisatie efficiënt laten functioneren is moeilijk als de organisatie 

enigszins versnipperd is. Een belangrijke voorwaarde is dat het leerproces in 

meerdere regio’s op een soortgelijke manier wordt ingevuld. Naast de moeilijkheden 

van het uitvoeren van de evaluatie, moeten de geobserveerde lessen ook in de 

bredere context van de organisaties worden geplaatst. Het analyseren van waarom 

het in de ervaren praktijksituatie misliep vereist veel doortastendheid en ervaring 

met de betrokken organisaties. Vervolgens moet in overleg met die organisaties 

geselecteerd worden op welke onderwerpen men daadwerkelijk een verbetering 

kan en wil maken. 

 

Het introduceren van een landelijk multidisciplinair leerproces zorgt ervoor dat ook 

bovenregionaal en landelijk lessen met elkaar kunnen worden gedeeld. Dit biedt  

de mogelijkheid om in de organisatie te verankeren dat geobserveerde lessen 

geanalyseerd worden op hun toegevoegde waarde en de lessen geselecteerd 

kunnen worden waarmee de organisatie aan de slag gaat. Het is hierbij belangrijk 

dat er goed gekeken wordt naar de plek waar een organisatie gericht op multi-

disciplinair leren wordt opgehangen. Een voor de hand liggende keuze zou zijn om 

aan te sluiten bij enerzijds de veiligheidsdirectie voor voldoende draag- en 

slagkracht, en anderzijds bij het veiligheidsberaad voor het starten van regio-

overschrijdende initiatieven. Op het moment is het analyseren en selecteren van te 

leren multidisciplinaire lessen niet geborgd in crisisbeheersingsorganisaties. 

Hoewel de veiligheidsbureaus die dikwijls betrokken zijn bij het evalueerproces  

een deel van deze verantwoordelijkheid proberen te bewaken, blijkt het moeizaam 

om de lessen landelijk te delen en adequaat geïmplementeerd te krijgen.  

Het positioneren van veiligheidsbureaus als vitale spelers in het multidisciplinaire 

leerproces en het benoemen maar ook afbakenen van de verantwoordelijkheden 

die hierbij horen, zijn essentieel om een landelijk multidisciplinair leerproces tot 

stand te laten komen. 

 

Wat opvalt is dat het succes van leeragentschappen in een complexe versnipperde 

omgeving voor een groot deel valt of staat met de persoon die het moet gaan doen 

en zijn of haar vaardigheden andere personen te enthousiasmeren. Binnen de 

monodisciplinaire leeragentschappen zijn er goede ervaringen opgedaan met het 

inzetten van functieprofielen, dus ook op multidisciplinair niveau zou er gekeken 

moeten worden naar personen die voldoen aan een op te stellen functieprofiel,  

dat door de verschillende organisaties onderschreven wordt. 

De kennisregisseur of leeragenten zijn vervolgens gebaat bij goed functionerende 

netwerken van professionals. Op de werkvloer zijn er veel mensen enthousiast over 

het oppakken van het onderwerp van evalueren naar leren. Het is een onderwerp 

dat leeft en waar men echt wat van wil maken. Als professionals die actief zijn op 

het multidisciplinaire snijvlak tussen de kolommen elkaar makkelijker tegenkomen 

ontstaat er sneller een gedeeld beeld op wat opgepakt kan worden. 
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 4.4 Implementeren 

Naar aanleiding van de ervaren lessen tijdens een incident of oefening zullen er 

acties uitgezet moeten worden om de verbeterpunten te implementeren in de 

verschillende organisaties. Dit is voor multidisciplinaire zaken lastig, want wie is 

daar verantwoordelijk voor? Op dit moment is men afhankelijk van toezeggingen 

om zaken opgepakt te krijgen. Daarbij staat binnen elke organisatie de capaciteit 

onder druk en is het risico groot dat men deze toezeggingen niet kan nakomen 

doordat men druk is met de lopende processen. Men mist een gemeenschappelijk 

aanspreekpunt binnen een organisatie of instantie die zaken kan afdwingen. 

4.5 Conclusie 

Een initiatief zoals de leeragentschappen of het inzetten van kennisregisseurs biedt 

interessante aanknopingspunten om ook multidisciplinair het leren van evalueren 

gestructureerder aan te pakken. Uit onze gesprekken met enkele monodisciplinaire 

leeragenten bleek dat de opgedane inzichten binnen het brandweerdomein goed 

kunnen bijdragen aan het in kaart brengen van de mogelijkheden voor een 

multidisciplinair leerproces. Dit maakt het des te belangrijker om dergelijke 

initiatieven in samenhang op te starten. 

 

Het zetten van de koers en het meenemen van organisatieontwikkelingen zijn 

essentieel om te zorgen dat lessen ook daadwerkelijk geleerd worden. Om een 

multidisciplinair leerproces op te starten is het daarom belangrijk dat alle lagen van 

de organisatie op de juiste manier betrokken worden. De verantwoordelijkheid 

wordt op die manier verdeeld, al blijft het initiatief binnen het leerproces. Vervolgens 

is het zaak dat de verschillende partijen zich committeren aan het oppakken en 

oplossen van de te leren lessen.  
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 5 Discussie 

Binnen het veiligheidsdomein wordt er veel geëvalueerd, het blijkt echter moeilijk, 

vooral multidisciplinair, te leren van deze evaluaties. Monodisciplinair zitten er  

grote verschillen in de mate waarin geëvalueerd wordt, de methode waarbinnen  

het evalueren geplaatst wordt en het doel van het houden van evaluaties.  

Deze verschillen maken het multidisciplinair zetten van de stap van evalueren naar 

leren lastig. Een verder complicerende factor is dat het type lessen dat er uit 

multidisciplinaire evaluaties opgepakt moet worden van een andere orde is dan die 

uit het monodisciplinaire evaluatieproces. De zogenoemde ‘multi-functionarissen’ 

hebben geen informeel netwerk, geen eigen organisatie en gezamenlijk geen 

organisatiegeheugen. Nu, met onder meer de oprichting van het IFV en de 

professionaliseringsslag van de ontkleurde multi-functionaris, wel stappen gezet 

worden richting het enkelvoudig beleggen van verantwoordelijkheden, is het van 

belang dat onderzocht wordt hoe binnen de huidige ontwikkelingen het 

multidisciplinaire lerend vermogen geborgd kan worden. 

 

Binnen de brandweer zijn positieve ervaringen opgedaan met leeragenten/kennis-

regisseurs en een landelijk netwerk dat hiervoor is opgericht. Hierbij is de focus 

inmiddels komen te liggen op het laten landen van de te leren lessen in de 

betrokken organisaties door aanpassingen van doctrine, materieel en 

opleiden/trainen/oefenen. Het hierbij gebruikte concept biedt interessante 

aanknopingspunten voor het inrichten van een multidisciplinair leerproces.  

Gezien de huidige organisatiegraad zullen de uitgangspunten echter niet 1-op-1 

overgenomen kunnen worden. Wat is er allemaal voor nodig om dit goed vorm te 

geven? De voorliggende verkenning geeft een aantal goede handvatten. Het blijft 

echter nodig om verder uit te werken hoe deze multidisciplinaire visie in een 

werkwijze kan worden omgezet. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat  

de ideeën gedragen worden door de betrokkenen. Het einddoel is een gemeen-

schappelijke visie op een multidisciplinair leerproces en vervolgstappen  

om dit te realiseren. 
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