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Algemeen Directeur en Commandant 

Esther Lieben over werken bij de 

Veiligheidsregio Haaglanden 

VRH is een smeltkroes van kwalitei-

ten. Urmie Enting beleidsmedewer-

ker GHOR, docent René Alkema en  

adviseur brandveiligheid Hanneke 

van Dam vertellen over de veelzijdig-

heid van VRH als werkgever.

Medewerker Rechtspositie Natasja 

Gude laat zien hoe VRH omgaat met 

gezond oud worden, verschillende 

culturen en persoonlijke ontwikke-

ling binnen de organisatie.

Vier medewerkers geven antwoord 

op de vraag waarom zij zich zo thuis 

voelen bij de VRH.
Samen het verschil maken.  

Vijf portretten over trots,  

dankbaarheid, afwisseling en de 

keuze om bij de VRH te werken.

Voorzitter van de ondernemingsraad 

Ivo Kooijman: 

‘Hoe we als team 
hulp bieden, maakt 

mij enorm trots’

 ‘Een organisatie  
bestaat bij de  

gratie van goede  
medewerkers’

Dedemsvaartweg 1

2545 AP Den Haag

Tel: 088-8868000

Email: info@vrh.nl

Postbus 52155

2505 CD Den Haag
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VOORWOORD

Open en dienstbaar. Gastvrij. Maatschappelijk betrok-

ken. Niet weg te denken uit het straatbeeld. En zo kan ik 

nog veel en veel meer termen bedenken die betrekking 

hebben op de geweldige organisatie die Veiligheidsregio 

Haaglanden (VRH) is. Met dank aan onze medewerkers 

natuurlijk – zo’n 1140 in totaal – die zich elke dag weer vol 

overgave inzetten om ervoor te zorgen dat onze samen-

leving veiliger wordt. Dat laatste maakt de aanwezigheid 

van onze organisatie zo concreet en vanzelfsprekend. Als 

Veiligheidsregio Haaglanden dóen we ertoe. Je hoeft nie-

mand uit te leggen waar we voor staan of wat we doen.

 

En juist omdat VRH zo’n prachtige organisatie met een 

enorme betekenis is voor de regio Haaglanden, hoop ik 

dat we dit in de toekomst ook zullen blijven. En daar zijn 

regelmatig nieuwe, energieke en gemotiveerde mede-

werkers voor nodig. Mannen, vrouwen, denkers, doeners, 

in alle vormen en kleuren. Op alle terreinen zijn ze van 

harte welkom: operationeel, op de inkoopafdeling, op de 

financiële administratie enzovoort.

 

Mijn streven is dat we de komende jaren een nog gevari-

eerder personeelsbestand krijgen. Passend bij wat VRH 

is: een fijne, fatsoenlijke organisatie zonder drempels. 

Een organisatie waarin iedereen zichzelf kan zijn en zijn 

unieke kwaliteiten kan benutten. Waar je geslacht,  

afkomst, geaardheid, religie en beperkingen niet bena-

drukt worden. Je prestaties staan centraal!  Een organisa-

tie die naadloos aansluit bij haar diverse omgeving! 

Ik hoop dat de verhalen en foto’s van al die enthousiaste 

VRH-mensen in deze brochure jou ook overtuigen dat de 

VRH je prachtig, betekenisvol werk kan bieden!    

Veel leesplezier, 

Esther Lieben
Algemeen Directeur Veiligheidsregio Haaglanden
& Commandant Brandweer Haaglanden

Voorwoord

‘Mijn streven is dat we de 
komende jaren een nog 

gevarieerder personeels-
bestand krijgen’ 



VRH 76 VRH

INTERVIEW

Volgens Esther Lieben,  
Algemeen Directeur Veiligheidsregio 
Haaglanden (VRH) en  
Commandant Brandweer Haag-
landen, staat de Veiligheidsregio 
Haaglanden er uitstekend op.  
Desondanks heeft ze nog wel een 
wens voor de toekomst. Zo wil ze 
dat de organisatie meer een afspie-
geling wordt van de maatschappij. 
Nieuwe medewerkers zijn daarom 
welkom.  

Hoe staat de organisatie er op dit 
moment voor?
Goed. We zijn een prettige organi-

satie om voor te werken. Onze 1140 

mensen, onder wie zo’n 265 vrijwilli-

gers, werken met plezier bij de VRH,

omdat iedereen hier zichzelf kan zijn. 

En ook bezoekers komen graag bij 

ons omdat we gastvrij en open zijn. 

We voorzien komende jaren regel-

matig in de behoefte aan nieuwe 

mensen.

Wie je ook spreekt in de organisatie; 
iedereen maakt een bevlogen en 
betrokken indruk. Wat opvalt: Het 
woord ‘saamhorigheid’ valt vaak.   
‘We hebben met elkaar hetzelfde 

doel voor ogen en vinden elkaar op 

elk vakgebied binnen de organisatie. 

Of dit nu op het gebied van inciden-

tenbestrijding of risicobeheersing is. 

Logisch dus dat daar een bepaalde 

kameraadschap, een bepaalde saam-

horigheid, uit voortvloeit. 

 

Dat is alleen maar goed. Buitenstaan-

ders moeten bij de term ‘saamhorig-

heid’ echter niet de indruk krijgen dat 

het zoiets betekent als: ‘Wij tegen de 

rest van de wereld’. Zo is het name-

lijk helemaal niet. Het tegendeel is 

waar. Wij als brandweerorganisatie 

zíjn de wereld.’

Passend bij de slogan die VRH 
hanteert: ‘De brandweer is er voor 
iedereen’.
‘Inderdaad. VRH Is een organisatie 

zonder drempels, of je er nu werkt 

of hulp van verlangt. En juist daarom 

willen we nadrukkelijker een afspie-

geling vormen van die maatschappij. 

Dat is hét speerpunt voor de komen-

de tijd, want daarin slagen we tot 

dusver helaas nog te weinig.’

Waarom lukt dat nu nog  
te weinig denkt u?
‘Werken bij de brandweer gaat vaak 

van vader op zoon, van buurman 

op buurman, via vrienden. Mensen 

moeten, kortom, via hun netwerk in 

contact komen met onze mooie or-

ganisatie. En je merkt dat we nu nog 

niet altijd in beeld zijn bij bepaalde 

groepen in onze samenleving.  

En dat is jammer. We hebben name-

lijk onwijs goed personeel, maar we 

hebben ook keihard nieuwe mensen 

nodig. Niet alleen in het veldwerk 

maar op alle afdelingen binnen de 

organisatie. Wat de achtergrond 

van die mensen is, is totaal niet van 

belang. Iedereen met ambities en 

drive is hier van harte welkom. We 

gaan er dus nog meer op inzetten 

om mensen uit alle geledingen van 

onze samenleving aan ons te binden. 

Er is plek voor iedereen.’

Hoe gaat u daarvoor proberen  
te zorgen?
‘We hebben onlangs studenten van 

de Haagse Hogeschool als trainees 

de kans geboden aan onze organisa-

tie te ruiken. We proberen leerlingen 

op het mbo enthousiast te maken. 

En datzelfde gaan we nu ook nadruk-

kelijker doen bij leerlingen van het 

vmbo. Wij willen benadrukken dat je 

bij ons korps leuk werk hebt, waarin 

je je kunt blijven ontwikkelen. Bij 

velen heerst nog altijd het beeld dat 

werken bij de brandweer op vrij-

willige basis is, maar je kunt er een 

goed salaris verdienen. Voorbeeld: 

iemand die heeft gestudeerd, denkt 

misschien niet automatisch aan de 

brandweerorganisatie. Maar ook 

voor hem of haar liggen hier gewel-

dige uitdagingen. Simpelweg omdat 

onze organisatie gerund wordt als 

een bedrijf met een staf en diensten 

die daarbij komen kijken.’’

Scholieren of studenten die dit lezen, 
mogen dus solliciteren bij VRH?
‘Heel graag. Het is een cliché, maar 

wél waar: de jeugd heeft de toe-

komst. VRH gaat de toekomst graag 

in met dat jeugdige enthousiasme. 

Veelkleurig en veelzijdig met man-

nen, vrouwen, jongens en meisjes 

met verschillende soorten school-

opleidingen, verschillende religies, 

verschillende seksuele geaardheden, 

het maakt niet uit. We zijn voor veel 

mensen een heel gaaf bedrijf.

‘Voor mensen op elk 
niveau zijn we een heel 

gaaf bedrijf’

De brandweer is 
er voor iedereen

6 VRH
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‘Een organisatie bestaat bij de gratie van goede medewer-

kers. Bij VRH verkeren we in de gelukkige omstandigheid 

dat we die goede, bevlogen en betrokken medewerkers in 

overvloed hebben. Op operationeel niveau, op kantoor; 

overal. Hét motto: als je iets wil, trek je je mond open bij 

de leiding en grote kans dat je het dan ook voor elkaar 

krijgt. Het begint, kortom, bij jezelf. Eigen initiatief wordt 

beloond. En juist omdat iedereen zo meedenkt en zichzelf 

wil ontplooien, hangt er zo’n prettige dynamiek bij de  

Veiligheidsregio Haaglanden. Er liggen voor medewerkers 

immers zóveel mogelijkheden binnen de organisatie, 

dat iedereen gemotiveerd is en blijft. Een cultuur van 

dóen dus, van voorop lopen met nieuwe ontwikkelingen. 

Ik denk dat die eigenschap, dat vooruitstrevende, wel 

een beetje past bij Haaglanden. Alles bij elkaar zorgt dat 

ervoor dat de VRH een organisatie is van niet lullen, maar 

poetsen. Een organisatie waarin je als medewerker, onge-

acht wie je bent of waar je vandaan komt, geen ‘nee’ krijgt 

bij een goed idee. Een organisatie waarin iedereen tot op 

het bot gebrand is om de samenleving veiliger te maken. 

Inderdaad, we dóen het gewoon!’

Ivo Kooijman
Teamleider Beheer Meldkamer Domein

COLUMN

‘We dóen het gewoon’

8 VRH
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FEITEN & CIJFERS

Feiten & Cijfers
Vakmanschap en samenwerken
Wij hechten groot belang aan verbinden en aan vak-

manschap. Dat is ook nodig in het werkveld waarin we 

opereren. Werken aan een (brand)veilige regio betekent 

namelijk dat we veel samenwerken met gemeenten, 

andere hulpdiensten, instanties en inwoners én dat we 

goed opgeleide mensen in huis hebben. Onze medewer-

kers volgen regelmatig trainingen en opleidingen.  

Niet alleen de mensen in de operationele dienst maar 

ook de medewerkers op ondersteunende afdelingen.

Verstoring energievoorziening/ ICT

Terrorisme

Bedreiging volksgezondheid

Gevolgen extreem weer

De grootste risico’s in de regio Haaglanden :Regio Haaglanden
Het werkgebied van de VRH is 450 km� groot. In de 

regio wonen een miljoen inwoners verdeeld over negen 

gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, 

Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk,  

Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Meldkamer (1)

Kazernes met kantoor (3)

Verstoring openbare orde

Kazernes (20)

Bij de VRH werken ruim 1.100 medewerkers. 

Wassenaar

Leidschendam - Voorburg

Zoetermeer

Pijnacker - Nootdorp

Midden - Delfland

DelftWestland

Rijswijk

Wij zijn een dynamische organisatie met betekenisvol werk. Alles wat we 
doen richt zich op het vergroten van de veiligheid van de bevolking en 
bezoekers van de regio Haaglanden. Wij hebben daarmee één doel: een 
(brand)veilige regio Haaglanden. Wij regelen de dagelijkse brandweerzorg, 
geneeskundige hulpverlening en organiseren de 112-meldkamer van de 
brandweer en ambulance. In Nederland zijn er 25 veiligheidsregio’s.

Onze regio is een compact en dichtbevolkt gebied met 

oude binnensteden en nieuwbouw. Maar ook is er de 

kustlijn, intensieve tuinbouwsector en akkerbouw, zijn er 

ambassades, het Koninklijk Huis en veel bedrijven.  

Als internationale stad van vrede en recht, biedt Haaglan-

den ruimte voor veel grootschalige evenementen.  

Een veiligheidsregio met een uniek risicoprofiel die vraagt 

om speciale eisen voor het voorkomen en beheersen van 

risico’s en het voorbereiden op rampen en crises. Onze 

samenwerking met andere hulpdiensten en gemeenten  

is cruciaal.

‘ Wij zijn er om de veiligheid 
van iedereen die in  
Haaglanden woont, werkt  
en/of bezoekt te vergroten’Den Haag
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Betty Wentink
Betty werkt al 36 jaar voor de VRH. 

Binnengekomen als centraliste, 

daarna secretaresse en nu als me-

dewerker basis brandweerzorg. Ze 

geeft onder andere presentaties over 

brandveiligheid op basisscholen, in 

ouderencentra en organiseert allerlei 

voorlichtingsactiviteiten. ‘Het mooie 

aan dit werk? Dat ik in contact sta 

met heel veel mensen binnen de 

organisatie, maar ook daarbuiten. 

Zoals groep 6-leerlingen van basis-

scholen en ouderen. Vooral met 

die laatste doelgroep werk ik graag. 

Ouderen zijn altijd zo dankbaar 

wanneer we bijvoorbeeld een ont-

ruimingsoefening hebben gedaan. 

Het geeft veel voldoening om oudere 

mensen uit te leggen wat ze moeten 

doen bij een calamiteit. Ook fijn aan 

werken bij VRH: de vrijheid om jezelf 

te zijn en jezelf te kunnen ontplooi-

en. Feitelijk was mijn huidige functie 

nieuw toen ik eraan begon. Ik heb er 

zelf vorm aan kunnen geven.’

Yvon Hoogervorst
Yvon is sinds 2018 Hoofd  

Communicatie bij de VRH. Dat doet 

ze met volle overgave. ‘Dit werk gáát 

ergens over. ‘Best kans dat medewer-

kers Yvon binnenkort tegenkomen, 

wanneer ze een uitrukdienst mee-

draait. Yvon wil namelijk niet alleen 

haar communicatie-afdeling, maar 

elke vezel van de organisatie leren 

kennen. ‘Ik wil weten wat de mensen 

binnen VRH bezighoudt’, vertelt ze. 

‘De verscheidenheid aan medewer-

kers is enorm en ook de organisatie 

zelf is heel dynamisch’, weet Yvon, 

stuwende kracht achter onder meer 

de online bedrijfsfilms. ‘In de leuke, 

saamhorige werksfeer bij VRH krijgt 

iedereen op zijn of haar vakgebied 

alle ruimte en mogelijkheid zichzelf 

te ontwikkelen. Dat is het unieke aan 

deze organisatie. Initiatief nemen 

wordt beloond. En dat zorgt er weer 

voor dat iedereen hart voor de zaak 

heeft.’  

IK VOEL MIJ THUIS

Christiaan Arnoldus
Christiaan, sinds 2003 werkzaam 

bij VRH, is helemaal op zijn plek als 

Manschap. ‘Paraat staan voor men-

sen, daar doe je het voor.’ Zo bevlo-

gen als Christiaan zijn werk uitoefent, 

zo bevlogen vertelt hij er ook over. 

‘Branden blussen, te water geraakte 

automobilisten redden, de bekende 

kat uit de boom halen; het geeft 

enorme voldoening de samenleving 

van dienst te zijn.’ Waarom Christi-

aan zich specifiek bij VRH zo thuis 

voelt, is volgens hem te danken aan 

het welzijn dat als een rode draad 

door de organisatie loopt. ‘Je krijgt de 

gelegenheid fysiek op peil te blijven. 

En ook op mentaal gebied krijg je on-

dersteuning wanneer dit nodig is na 

een ernstig incident waarbij je hulp 

hebt moeten verlenen. Dat is fijn.’ 

Ook fijn: de ontwikkeling die je er 

als persoon doormaakt. Christiaan: 

‘De directie geeft je de mogelijkheid 

jezelf te ontplooien en in de organi-

satie te participeren.’ 

Mario de Slegte
Mario stroomde in 1991 als officier  

bij VRH. Als Beleidsmedewerker 

Operationele Voorbereiding op 

het gebied van gevaarlijke stoffen 

geniet hij nu van de veelzijdigheid 

en afwisseling van zijn job. ‘Positief 

grillig, zo zou je mijn werk het beste 

kunnen betitelen. Er is altijd wel wat.’ 

Mario is het prototype persoon dat je 

geen plezier doet met een negen tot 

vijf-baan. Geef hem maar de onver-

wachte gebeurtenissen, de actie. 

‘Weet je wat zo mooi is aan werken 

bij VRH?’, vraagt hij, wijzend naar de 

pieper. ‘Ik weet niet wat ik over een 

uur doe. Maar feitelijk weet ik ook 

niet wat ik over een minuut doe. Één 

melding en ik ben weg.’ Als officier 

van dienst geeft hij leiding bij grote 

incidenten. Daarnaast draait hij piket 

als adviseur gevaarlijke stoffen. ‘En 

als ik zie op wat voor wijze we dan 

als team hulp bieden, saamhorig en 

gedecideerd, stemt me dat enorm 

trots. Iedereen stáát voor elkaar, 

iedereen denkt mee met elkaar. En 

juist daarom werk ik hier met zoveel 

plezier.’     

VRH 15

‘Ik heb een hele 
leuke baan en 
fijne collega’s’

‘Dit werk gaat  
ergens over’

‘De VRH is een  
geweldige 
werkgever’

‘Iedereen denkt 
mee met elkaar’

Teamwork: Diversiteit is een kracht
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‘VRH voelt als warm bad’
Als Medewerker Rechtspositie HRM heeft Natasja Gude een  

belangrijke taak bij VRH. Ze is een vraagbaak vóór en een verlengstuk 
ván personeel, dat altijd op haar steun kan rekenen. Ook houdt ze zich 

momenteel bezig met de werving en selectie van nieuwe manschappen. 
‘Medewerkers met verschillende achtergronden versterken elkaar.’ 

Natasja Gude weet het nog goed. Ergens in 2014 vond 

ze het tijd worden voor wat anders. Niet dat ze het niet 

meer naar haar zin had bij het commerciële bedrijf dat ze 

diende. Ook dat werk deed ze graag. Maar toch: ze wilde 

liever de maatschappelijke kant uit, écht iets bijdragen 

aan de wereld. Nauwelijks een paar weken en twee 

gesprekken later is ze in dienst getreden bij VRH in Den 

Haag. ‘Ik hoorde het al van veel mensen’, zegt Natasja. 

‘En ik kan het nu ook uit eigen ervaring zeggen: zodra 

je hier een stap over de drempel zet, voelt het als een 

warm bad. VRH staat voor nuchterheid, voor recht door 

zee, voor aanpakken. Klaarstaan voor de burger, daar 

waar velen bij een incident wegrennen; die drang zit heel 

diepgeworteld in onze organisatie. In die dynamiek is het 

heel prettig werken.’

Persoonlijke ontwikkeling
Om die dynamiek te waarborgen, is Natasja dagelijks in 

de weer om de organisatie nóg beter te maken.  

Neem haar gesprekken met medewerkers die zich verder 

willen ontwikkelen. ‘Wie ambitieus is, zit bij ons op de  

juiste plek’, vertelt ze vol enthousiasme. ‘Opleidingen 

volgen, op andere afdelingen meelopen; het is allemaal 

mogelijk. ’En in bepaalde gevallen is het eenvoudigweg 

noodzakelijk om een switch te maken. ‘Mannen en vrou-

wen kunnen niet tot hun pensioen branden blussen.  

Het vak van manschap is fysiek immers heel zwaar. 

Daarom bekijken we na een bepaalde periode, met als 

richtlijn twintig jaar, of er andere opties voor ze zijn. Dat 

kan binnen, maar in sommige gevallen ook buiten de 

organisatie zijn.’

›

‘VRH staat voor  
nuchterheid, recht door 

zee en aanpakken’

‘Wie ambitieus is, zit bij 
ons op de juiste plek’ ‘  Klaarstaan voor de burger. 

Die drang zit diepgeworteld 
in onze organisatie’

KOERS EN 
BELANG

VRH 21
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KOERS EN 
BELANG

Gezond oud worden
Uitgangspunt is dat iedereen zich prettig voelt bij VRH, 

benadrukt Natasja. Of, zoals ze een aantal maal herhaalt: 

‘Gezond oud worden binnen de organisatie is de missie. 

Om die reden wordt onder meer een vitaliteitsprogram-

ma aangeboden. Ook kan personeel onder gunstige 

voorwaarden goedkoop sporten of bijvoorbeeld een 

(elektrische) fiets aanschaffen. Want: ‘Mensen die gezond 

zijn, functioneren beter.’   

Natasja merkt dat het vak van brandweerman en -vrouw 

een enorme aantrekkingskracht heeft, nu ze de laatste 

tijd druk is met werving en selectie van nieuwe brand-

weerlieden. Veelal voert ze gesprekken met schoolver-

laters, maar bijvoorbeeld ook met mensen van Defensie 

of brandweervrijwilligers die het vak fulltime willen gaan 

uitoefenen. ‘De Veiligheidsregio Haaglanden behelst een 

heel omvangrijk gebied. We hebben de binnenstad, we 

hebben ambassades en ministeries, we hebben de stran-

den. Dat maakt dat VRH als een interessante werkplek 

wordt gezien. Dat merken we niet alleen in de gesprekken 

met mogelijke nieuwe werknemers. Dat ervaren we ook 

op de voorlichtingsavonden die we organiseren.’

‘Gezond oud worden  
binnen de organisatie  

is de missie’   

Avontuurlijk en dankbaar werk
In hun zoektocht naar nieuwe manschappen selecteren 

Natasja en haar collega’s op mannen en vrouwen die een 

zorgverlenende instelling hebben, gemotiveerd zijn, maar 

ook over voldoende fysiek beschikken. Dat moet wel 

gezien de zwaarte van het ambt.‘ Het is heel afwisselend, 

avontuurlijk en dankbaar werk, maar wel zwaar. Daar 

moet je tegen bestand zijn.’   

Natasja en haar collega’s bouwen mee aan een veelzijdige 

groep medewerkers. Een mooie ontwikkeling, stelt de 

Medewerker Rechtspositie HRM. ‘We willen als VRH een 

afspiegeling zijn van de maatschappij, omdat we ons werk 

om en voor diezelfde maatschappij doen.’

Verschillende culturen
‘Bijvoorbeeld in praktische zin is het prettig als brand-

weerlieden niet alleen de Nederlandse taal machtig zijn. 

In bepaalde wijken in Den Haag bijvoorbeeld, voert de 

Arabische taal de boventoon. Als daar een panieksituatie 

ontstaat, is het heel handig als we mannen en vrouwen in 

de ploeg hebben die deze taal ook beheersen. Met meer 

culturen kun je elkaar versterken.’ Waar het uiteindelijk 

om gaat, is dat mensen ‘thuis’ zijn bij VRH. Hun afkomst, 

geaardheid of sekse doet niet ter zake. Of, zoals Natasja 

besluit: ‘Je moet binnen de cultuur passen van hard wer-

ken, transparant zijn en respectvol met elkaar omgaan. 

Dan is er geen mooiere plek om te werken dan de VRH.’

22  VRH
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HANNEKE VAN DAM 
Adviseur Brandveiligheid
 

Hanneke was in 1987 de eerste brandweervrouw in de 

kazerne van Voorburg. Sinds 2019 is ze, zoals haar functie 

officieel heet, Adviseur Brandveiligheid. ‘Prachtig om 

de passie die ik heb voor mijn werk op anderen over te 

brengen.’ De eerste kennismaking met de brandweer 

zal Hanneke nooit vergeten. Halverwege de jaren ’80 

was het, toen bij haar ouders in de straat een schoor-

steen uitbrandde. Het meisje van toen vroeg aan de 

commandant van dienst of ze kon helpen blussen, ‘Nee, 

we motten geen vrouwen’, antwoordde hij bits. Waarna 

de commandant zich snel herpakte. Als Hanneke bij de 

brandweer wilde, zei hij, dan moest ze maar eens komen 

praten. Dat deed ze. En ze werd direct aangenomen. Om 

nadien nooit meer weg te gaan. ‘Het werk is zo geweldig 

mooi’, vertelt Hanneke, nog altijd jeugdig enthousiast. ‘Ik 

heb twee families, zeg ik altijd. Mijn familie thuis én mijn 

‘familie’ op het werk.’ En met beide families beleefde ze 

veel. Mooie momenten, maar ook moeilijke. Dat is nu 

eenmaal inherent aan het leven ‘op de brandweerauto’. 

‘Maar juist vanwege de familiaire sfeer die heerst op de 

kazerne, kan je dat soort moeilijke momenten altijd met 

elkaar verwerken.  

‘                 Ik heb twee families.  
Mijn familie thuis én mijn 
‘familie’ op het werk’ 

Niemand vindt het gek als je eens een traantje wegpinkt. 

Zoals er na een groot incident ook altijd psychische hulp 

voor je klaarstaat. Die hulp zorgt ervoor dat je heftige ge-

beurtenissen makkelijker een plekje kunt geven.’ Inmid-

dels heeft Hanneke dus een andere taak binnen de or-

ganisatie: Adviseur Brandveiligheid. In die hoedanigheid 

bezoekt ze verzorgings- en studentenhuizen. Daarnaast is 

ze regelmatig in de hoogste klassen van basisscholen te 

vinden. Om leerlingen te adviseren en om ze te vertellen 

over het vak waarin haar gedrevenheid al zo lang feilloos 

tot uitdrukking komt. ‘Ik vind het oprecht heel mooi om 

te ervaren dat die kinderen in zo’n klas dan ademloos 

naar je zitten te luisteren. Dan merk je weer eens dat de 

brandweer nog altijd enorm aanspreekt bij de jeugd.’ En 

Hanneke zelf? Mist zij het leven in de kazerne? Met een 

twinkeling in haar ogen: ‘Natuurlijk mis ik het soms nog 

wel, ja, die kameraadschap. Maar ik geniet nu ook volop. 

Wat is er nu mooier dan dagelijks over dat prachtige vak 

vertellen? Echt waar, ik kan me geen  

mooiere baan voorstellen.’

‘Moeilijke momenten 
verwerk je met elkaar’

IN GESPREK

Ik kan me geen mooiere 
baan voorstellen

›

VRH 17
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RENÉ ALKEMA
Docent
 

René was werkzaam bij een telecom-

bedrijf toen hij in 1980 als vrijwilliger 

begon op de kazerne in Leidschen-

dam. In 1989 trad hij in dienst bij 

Brandweer Haaglanden. Inmiddels 

leidt René mensen op tot onder 

andere instructeur en oefenleider. 

‘Supergaaf’. Praat met René en het 

woord valt om de haverklap. Zo 

enthousiast is hij over zijn werkgever. 

‘Een sociaal en professioneel bedrijf, 

waar je de ruimte hebt elke dag beter 

te worden’, betitelt Rene de VRH. En, 

voegt hij eraan toe: ‘De afwisseling 

is geweldig.’ René gaat van kazer-

ne naar kazerne om, zoals hij stelt, 

‘gedreven collega’s op te leiden’. Dat 

kan in Twente, Vlissingen, Barneveld, 

Spinel of Vught zijn, maar onlangs 

was hij ook in Suriname. Met dat 

land heeft de Brandweer Haaglanden 

een uitwisselingsproject. ‘Ik ben niet 

het type docent dat sec doceert. De 

interactie vind ik mooi. En daar mag 

nu en dan best een vleugje typische 

brandweerhumor bij zitten.’ Mannen, 

vrouwen, ouderen, jongeren; René 

treft ze allemaal tijdens zijn lessen. 

‘ Je leven lang leren,  
levenservaring opdoen 
en nieuwe uitdagingen 
aangaan’

Urmie Enting
Beleidsmedewerker GHOR

‘Je leven lang leren, levenservaring opdoen en nieuwe uitdagingen aangaan. 

Dat vind ik belangrijk’, vertelt Urmie. In 2004 kwam Urmie in dienst bij de 

brandweer Den Haag. ‘Negen jaar heb ik met veel plezier als management-

assistente en directiesecretaresse gewerkt. Op een gegeven moment was ik 

toe aan een nieuwe uitdaging. Zeker nadat ik in 2013 mijn HBO-opleiding 

Bedrijfskunde MER had afgerond. Ik heb toen gesolliciteerd op een interne 

vacature bij de GHOR, waar ik nu werk als beleidsmedewerker. Uit je comfort-

zone stappen is niet makkelijk, maar als het lukt geeft dat voldoening en 

energie. Ook verhoogt het je flexibiliteit en dat is fijn in deze snel veranderen-

de wereld. De VRH is een mooie organisatie die je mogelijkheden biedt  

je verder te ontwikkelen.’

 

‘VRH is een plek  
voor iedereen. Mooi!’ 

IN GESPREK
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‘Of ik niet liever voor de klas 
sta? Nee, ik heb een uitstekende 

keuze gemaakt’ 

UIT DE
PRAKTIJK

TEUN PAYENS

Teun werkt sinds januari 2019 bij VRH. In die korte 
periode is hij zich al enorm thuis gaan voelen bij de 
organisatie, die hij op dit moment op verschillende 
gebieden leert kennen. Want, stelt hij: ‘Ik ben onge-
looflijk warm en hartelijk ontvangen.’ 
 
Teun Payens ziet het beeld nog zó voor zich. Hij had 

zojuist zijn master biochemie en 1e graads docent 

scheikunde behaald toen hij op een feestje een vroegere 

schoolgenoot (nu werkzaam voor VRH) ontmoette. ‘Ik 

vertelde hem dat ik twijfelde of ik nu al in het onderwijs 

aan de slag moest gaan. Hij zei: ‘Waarom kom je niet bij 

de brandweer werken?’ Een paar weken later zat ik hier’, 

vertelt Teun in de kantine. Een lach om de mondhoeken 

gekruld. ‘Na één gesprek was ik meteen enthousiast.’ Met 

zijn biochemische achtergrond denkt hij nu onder meer 

mee over de gevaren die bij toepassingen rond duurzame 

energie komen kijken. Ook draait hij wel eens mee met 

operationele piketdiensten. ‘De verscheidenheid aan col-

lega’s, de veelvoud van achtergronden en de nuchterheid 

die er heerst, maken dit een prachtige werkomgeving’, 

zegt Teun. 

MURAD BARMOU

Murad draagt het uniform van manschap voor de 
Veiligheidsregio Haaglanden. Dat doet hij sinds 1 
oktober 2018. ‘Hulp verlenen; dat heb ik altijd willen 
doen. En dat doe ik nu. 
 
Wie doorzet, wordt beloond. Murad ondervond het aan 

den lijve. Tot tweemaal toe probeerde hij als duiker 

binnen te komen bij VRH. Hij nam wat extra zwemlessen. 

Met succes. Want inmiddels is Murad, van zowel Turkse 

als Marokkaanse origine, een onmisbare en zeer 

gewaardeerde kracht binnen de organisatie. ‘Als man-

schap kun je het verschil maken, je draagt echt iets bij 

aan de samenleving. Ik geniet elke dag volop van het 

prachtige werk dat ik mag doen.’ Ook van de ethos 

binnen VRH, voegt hij eraan toe. ‘Neem de lunchpauze. 

Wie hij of zij ook is, welke functie diegene ook uitvoert; 

iedereen zit dan door elkaar heen. Daar hou ik van.  

Het tekent de informele werksfeer.’  

‘Je draagt echt 
iets bij aan de 
samenleving’

VRH 25

Samen maken 
we het verschil
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MARINUS VAN DAM

Marinus van Dam is nu nog ploeg-chef op de kazerne 
in Scheveningen. Binnenkort maakt hij de overstap 
naar Loosduinen. ‘De dankbaarheid van de mensen 
maakt het werk mooi.’  
 

Het zal best even wennen worden, denkt Marinus, wan-

neer hij de kazerne van Scheveningen straks verruilt voor 

die in Loosduinen. De band die hij met zijn huidige ‘ploeg’ 

koestert is immers hecht. ‘Al weet ik zeker dat dit straks 

ook het geval is op mijn nieuwe werkplek’, voorspelt Ma-

rinus, al sinds 1997 werkzaam voor de brandweer. Want: 

kenmerkend voor de sfeer bij VRH. ‘Je maakt hele mooie 

en hele vreselijke dingen met elkaar mee. Dat schept een 

band.’ Het allermooiste volgens hem? ‘Het als vanzelf-

sprekend met elkaar een klus klaren, zonder dat daar een 

bevel aan vooraf gaat. Dat maakt me trots.’ Zoals hij de 

dankbaarheid van de mensen die slachtoffer zijn gewor-

den van een incident ook waardeert. ‘Krijg je opeens een 

salade of zo. Hóeft niet, wél mooi om te ervaren.’

‘Bij VRH kan bijna alles’

INEZ RIJNHART

Inez staat er zelf van te kijken hoe lang ze voor VRH 
werkt: vanaf 1998 maar liefst. Het zegt alles over hoe  
zij er op haar plek is. ‘Als je wat wil, kan hier bijna 
alles’, stelt het teamhoofd binnen de afdeling Risico-
beheersing.

UIT DE
PRAKTIJK

IRENE VAN DEN AKKER

Nog maar kort werkt Irene bij de VRH. Maar het voelt 
soms alsof ze er al een mensenleven lang actief is. 
Zo ‘familiair’ voelt de organisatie voor de spontane 
medewerker communicatie. ‘Jong, oud, man, vrouw; 
iedereen krijgt hier een kans. Een fijnere werk-
omgeving kan ik me niet voorstellen.’  

 

De liefde voor het vak zat er bij Irene van den Akker al 

vroeg in. De basisschool waarop ze zat organiseerde eens 

een brandweeroefening. En haast automatisch nam Irene 

de rol van commandant op zich. ‘Stoer’, vond ze. En zo 

noemt ze het ambt nog altijd. Net als haar taken op de 

communicatieafdeling. ‘Geen dag, geen uur is hetzelfde’, 

vertelt Irene vol passie. ‘Het ene moment zit je met jour-

nalisten aan de telefoon om ze informatie te verschaffen, 

even later werk je aan de nieuwe website van VRH, om 

vervolgens manschappen te adviseren over effectief 

gebruik van social media. Het werk is zó breed, de colle-

ga’s zó inspirerend en divers; dit is een organisatie waar 

iedereen wel zou willen werken!’

‘Geen dag, geen uur 
is hetzelfde’

VRH 27

Vraag Inez Rijnhart waarop ze trots is en onherroepe-

lijk antwoordt ze met: ‘De bevlogenheid van collega’s.’ 

Deadlines halen, over (brand-) veiligheid adviseren aan 

gemeenten; er komt nogal wat kijken bij het werk. ‘En de 

passie waarmee dat gebeurt; prachtig om te zien.’ Het 

organiseren van een symposium veiligheid bijvoorbeeld, 

waar Inez en haar collega’s de initiators van waren. ‘Veilig-

heid klinkt heel vanzelfsprekend. En precies daarin zit de 

paradox. Je merkt het pas als het er níet is. Op zo’n sym-

posium gaan we met mensen in gesprek om ze, bijvoor-

beeld, de gevaren van de nieuwe energiebatterijen uit te 

leggen. Aan ‘de voorkant’ over veiligheid praten dus. Erg 

belangrijk. Mooi om te merken hoe de vele jonge collega’s 

hierin voorlopen.’

‘Als vanzelfsprekend met  
elkaar een klus klaren’ 
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