
H E T  G E S P R E K

Het is het fijn om zo’n erkenning te krijgen, maar 
wat mij het meest raakte, is dat het op initiatief van 
mijn team was om mij voor te dragen. Dat was een 
complete verrassing. Kandidaten worden beoordeeld 
op een tiental criteria, van visie en strategie uitwerken, 
over deontologie en de wijze waarop je leidinggeeft, 
tot oog voor kritisch management. Wij zijn een 
brandweerorganisatie met 850 personeelsleden. Het 
is bij momenten een gevaarlijke job, die door veel 
mensen wordt uitgevoerd in een volcontinudienst 
met lange shiften, soms in heel moeilijke omstandig-
heden. Brandweermensen zijn onvoorstelbaar sterk in 
problemen oplossen, vaak problemen die zich nooit 
eerder voordeden en in zeer complexe omstandig-
heden. Daarom proberen wij de werkomstandigheden 
optimaal te houden, de uur- en verlofregeling goed te 
krijgen, en het best mogelijke materiaal aan te bieden. 
Daarin hebben we de voorbije jaren in de Brandweer 
Zone Antwerpen flink geïnvesteerd. 

Ik heb niet de neiging om snel op tafel te slaan maar 
uiteraard kom ik wel op voor mijn organisatie en de 
brandweer in het algemeen. Wij kunnen in België 
rekenen op een zeer goede samenwerking met de 
lokale besturen. Zij zorgen voor het grootste  
deel van onze financiering. Wij werken ook  
samen met de federale overheid en dan moeten  
we vaak discussiëren over onze werking en over  
de resterende financiering. 

De laatste jaren heeft BZA geïnvesteerd in een  
goede relatie met de vakorganisaties.  
Zij zijn tenslotte de stem van het personeel.  
We zijn het niet altijd eens, dat hoeft ook niet, maar 
we werken wel zeer constructief samen. Een goede 
samenwerking met vakbonden is ook een belangrijke 
taak voor een overheidsmanager. 

In 2017 werd BERT BRUGGHEMANS op zijn 35ste de jongste commandant in 

de geschiedenis van de Brandweer Zone Antwerpen. Onlangs is hij verkozen tot 

Overheidsmanager van het jaar 2021 door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid. 

In 2021 bracht Bert Brugghemans samen met Stijn Pieters 
en Hugo Marynissen het boek ‘Alles is onder controle’ uit, 
waarin ze beschrijven hoe organisaties zich best kunnen 
wapenen om een crisis aan te pakken.
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“Brandweermensen zijn  
onvoorstelbaar sterk in 
problemen oplossen.”
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