
Piet Pauwels en Koen Milis.
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PARTNERS IN INNOVATIE

GEEN BRANDJES 
BLUSSEN, WEL 

MANAGEN

UHASSELT EN ANTWERPSE BRANDWEERSCHOOL ONTWIKKELEN 
MANAGEMENTOPLEIDING VOOR BRANDWEEROFFICIERS

De brandweerhervorming hertekende de Belgische brandweer grondig. 251 gemeentelijke korpsen werden 53 
zones. En daarmee krijgen ook de brandweerofficiers een heel nieuwe rol. De UHasselt werkte, samen met de 
Antwerpse brandweerschool Campus Vesta, een managementopleiding uit. ►



Waarom moeten brandweerofficiers 
vandaag managers zijn?
Koen Milis (directeur campus Vesta): Tot voor 
kort had je veel kleine brandweerkorpsen 
waar slechts een handvol professionele 
brandweerlieden samenwerkten met een 
grotere groep vrijwilligers. In die korpsen 
deed de korpscommandant bijna alles 
zelf: de praktische organisaties, operaties, 
de begeleiding van stagiairs… De 
personeelsadministratie, boekhouding en 
IT gebeurden in overleg met – of zelfs door 
– de gemeente. Dat is met de zonevorming 
helemaal veranderd.

Piet Pauwels (decaan faculteit 
Bedrijfseconomische wetenschappen): 
De brandweerzones zijn niet alleen veel 
grotere, maar ook autonomere organisaties 
geworden. De taken van een zonechef 
werden uitgebreider en complexer. 
Hoe run je van vandaag op morgen 
een organisatie van 400 professionals? 
Hoe ga je om met personeelsbeleid, 

leiderschap en financieel management? 
Dat is een heel ander verhaal dan in een 
gemeentelijk korps.

 MBA OP BRANDWEER-MAAT 

Op welke noden speelt de opleiding 
concreet in?
Koen Milis: Waar we met de 
officiersopleidingen niveau 1 en 2 
focussen op (het leiden van) complexe 
brandbestrijding, heeft het programma 
op niveau 3 niets met brand te maken. 
Dit is echt een managementopleiding. 
Een MBA op maat van (aankomende) 
brandweermajoors.

Piet Pauwels: De cursisten hebben een 
universitair diploma op zak en jarenlange 
praktijkervaring. Maar het ontbreekt hen 
vaak aan managementachtergrond. 
Met deze opleiding willen we van hen 
geen boekhouders of HR-specialisten 
maken, maar hen wél wat inzichten 

en tools aanreiken – rond missie, visie, 
leiderschap, HR, financiën, kwaliteits- 
en changemanagement – om op het 
hoogste niveau in de organisatie te kunnen 
functioneren en leidinggeven.

Waarom dan geen standaard MBA-
programma? 
Koen Milis: Als je die managementinzichten 
meteen kan kaderen in de brandweer-
realiteit, zal dat de motivatie alleen maar 
vergroten. Op die manier zien de officiers 
meteen de praktische relevantie en de 
concrete toepassingsmogelijkheden.

Piet Pauwels: De brandweer is een 
aparte wereld. Efficiëntie en effectiviteit 
– kwaliteitscriteria van élke organisatie 
– hebben bij de brandweer een eigen 
definitie. En die moeten we respecteren. 
Doordat we maatwerk leveren, kunnen we 
in elke module steeds vertrekken vanuit hun 
concrete werksituatie. Voor de vakinhoud, 
de opdrachten en cases.” 
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We zijn tevreden als cursisten aan het eind 
van het traject de meerwaarde voelen.”



 ATYPISCH 

Betekent dit dat alle docenten affiniteit met 
de brandweer hebben?
Koen Milis: Piet werkt zelf al vijftien jaar als 
vrijwilliger bij de brandweer. Die ervaring 
kwam goed van pas bij het uittekenen van 
het programma. Omdat hij de organisatie 
van binnenuit kent en onze passie voor 
de sector deelt, kan hij de noden op het 
terrein goed inschatten. Daardoor konden 
we sneller schakelen, maar diezelfde 
achtergrond kan je natuurlijk niet van alle 
docenten verwachten.

Piet Pauwels: We begeleiden onze docenten 
hier wel in, want we vinden het belangrijk 
dat ze die brandweerwereld ook beter leren 
kennen. We gaan op voorhand praten 
met korpschefs en andere professionals, 
zodat we zeker weten dat we in elk vak de 
juiste snaar raken. De docenten vinden dit 
trouwens bijzonder prettig en inspirerend. Ze 
leren er zelf ook veel van.

En de cursisten?
Koen Milis: Voor hen is deze opleiding 
heel atypisch. De focus ligt niet op kennis, 
maar op competenties. Daar reageren ze 
enthousiast op. Het mag dan een ambitieus 
en veeleisend opleidingsprogramma zijn, ze 
plukken er ook meteen de vruchten van in hun 
beroepspraktijk. Dat motiveert.

 VUURPROEF 

Welke horden moest je onderweg nemen?
Koen Milis: De grootste horde was de 
opleiding mogelijk maken. Dat vroeg 
heel wat overleg met de UHasselt en het 
Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 
van Binnenlandse Zaken. Dat de opleiding 
tegelijkertijd in Wallonië uitgerold moest 
worden, maakte de voorbereidingen nog 
complexer. Maar eenmaal we die horden 
genomen hadden, verliep alles vlot.”

Piet Pauwels: We slaagden er heel snel in 
om de noden op het terrein te vertalen in 

een uitgebalanceerd opleidingsprogramma 
van tien modules. De juiste docenten vinden, 
was – en blijft – een grotere uitdaging. Als 
je een vak als financiën op brandweerleest 
wil schoeien, komen daar topics samen die 
niet altijd even spontaan samenvloeien in 
de academische expertise van één docent. 
Denk aan gemeentefinanciering, financiering 
van openbare aanbestedingen, bestuursrecht 
én algemeen financieel management…

Wanneer zijn jullie tevreden?
Koen Milis: Als de cursisten aan het eind van 
het traject de meerwaarde van de opleiding 
voelen. Als we hen extra bagage, context en 
wapens hebben kunnen geven om hun job 
beter uit te oefenen.

Piet Pauwels: Dat is de vuurproef, zullen we 
maar zeggen. ■
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We vinden het belangrijk dat onze docenten 
de brandweerwereld ook beter leren kennen.”
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De managementopleiding voor brandweerofficiers, Wingmen College, de opleiding Hoe 
motiveer en versterk ik m’n team... De drie UHasselt SEE-initiatieven hebben alvast één ding 
gemeen: het is maatwerk, ontwikkeld in samenwerking met en op vraag van een externe 
partner. Waarom? “Omdat dát de toekomst is”, aldus directeur Stefan Coenen.

“ OPLEIDINGEN OP MAAT  
 ZIJN DE TOEKOMST” 

STEFAN COENEN, DIRECTEUR UHASSELT SEE 

UHASSELT IN ACTION
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“Hoe vertalen we academische kennis op 
een relevante manier naar de praktijk? 
Op zó een manier dat professionals daar 
meteen mee aan de slag kunnen? En hoe  

zorgen we ervoor dat onze groei aan ken-
nis en inzichten ook andere professionals 
en organisaties kan helpen groeien? Die 
vraag stellen we ons bij UHasselt SEE conti-
nu”, zegt directeur Stefan Coenen. “We ont-
wikkelen nieuwe opleidingsprogramma´s 
om die ambitie te kunnen waarmaken: 
langlopende programma’s, postgraduaten, 
kortlopende opleidingen, studiedagen…
Allemaal rond thema’s waarin onze uni-
versiteit expertise heeft. En: we doen dit 
steeds vaker met externe partners, op basis 
van heel concrete behoeften.”

 STRESS EN BURN-OUTS 

Een voorbeeld? Omdat stress en burn-outs 
steeds grotere issues zijn op de werkvloer, 
verplichtte de overheid bedrijven om doel-
gericht in te zetten op preventie van psy-
chosociale risico´s op het werk. Stefan 
Coenen: “Maar hoe begin je daar aan? 
Voor bedrijven is dat niet zo eenvoudig. 
Toen de CLB Group uit Alken die vraag 
rond opleiding en begeleiding steeds va-
ker zag terugkeren bij haar klanten, nam 
ze contact op met de UHasselt. We bouw-
den samen een praktijkgericht programma 
uit. De opleiding Hoe motiveer en versterk 
ik mijn team is daar het resultaat van. Om 
ook effectieve begeleiding en intervisies op 
de werkvloer te kunnen bieden, kwam ook 
Attitutor mee aan boord als partner.”

Een geslaagde combinatie, zo blijkt. “Wij 
hebben de academische expertise in huis 
die het verschil kan maken. Zij kennen de 
noden op het terrein als geen ander – en 
hebben heel praktijkgerichte inzichten en 
skills. Door samen een programma uit te 
tekenen en academische docenten samen 
te brengen met vakspecialisten, kan je écht 
meerwaarde creëren.”

 WINGMEN COLLEGE 

Ook Wingmen College kreeg op een ge-
lijkaardige manier vorm. “De vraag kwam 
van de Cronos Group. Zij vonden het jam-
mer dat heel wat mensen met goede idee-
en – ideeën die je kan vertalen in goed 
draaiende ondernemingen – vandaag die 
stap naar het ondernemerschap vaak niet 
durven zetten omdat de financiële risico’s 
en de onzekerheid als starter hen afschrik-
ken. Ze ontwikkelden een concept waarbij 
de Cronos Group de risico´s op zich neemt 
en nieuwbakken bedrijfsleiders in alle rust 
en (financiële) stabiliteit hun bedrijfsideeën 
kunnen uitwerken.” 

Een concept dat zich in andere provincies 
al bewezen had. “Maar wel een concept 
waarbij ze die potentiële starters heel goed 
willen opleiden, begeleiden en screenen. 
Met Wingmen College ontwierpen we sa-
men een goed doordachte opleiding. Een 
programma waarbij de Cronos Group de 
ontwikkeling van de soft skills voor haar re-
kening nam en wij de economische poot 
van de opleiding invulden. Ook daar zie 
je dat die samenwerking werkt.”

 WIN-WIN 

Steeds vaker contacteren externe partners 
UHasselt SEE met concrete opleidingsbe-
hoeften. “Op dit moment zitten er een paar 
gelijkaardige opleidingsprogramma´s in 
the pipeline”, zegt Stefan Coenen. “We 
merken dat dit soort maatwerk rendeert. 
Door onze onderzoeksexpertise en hun 
kennis van de noden op het veld bij elkaar 
te brengen, kunnen we programma´s ont-
wikkelen met een enorme meerwaarde. 
Een win-winsituatie voor alle partijen.” ■
www.uhasselt.be/see


