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etra de Kam

Petra de Kam (26 juni 1968) kwam uit het niets binnen op nummer 

27 in de FRITS Top 50. Sinds juni 2019 is ze regionaal commandant 

van de brandweer en directeur van de Veiligheidsregio Brabant- 

Zuidoost: een gemeenschappelijke regeling van 21 gemeenten 

verantwoordelijk voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisis-

beheersing en de geneeskundige hulpverlening, kortom voor onze 

veiligheid. Wie is deze stoere vrouw in a man’s world?
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k ben geboren in Oosterhout. Ik 

heb echt een goede jeugd gehad, 

met lieve ouders; een vader die 

hard werkte, hij was directeur 

bij Electron, een moeder die 

midden in het leven stond. Ik 

kon sporten, naar muziekles, 

had een oudere zus, een jonger 

broertje en alle beesten die ik 

wilde hebben. Mijn ergste tegenslag is dat mijn ouders vroeg 

zijn overleden, wat ik echt heel erg vind, en mijn scheiding vijf 

jaar geleden, daar ben ik ook niet trots op, al zorgen we goed 

voor onze twee geweldige zonen Boris en Bram, een twee-eiige 

tweeling van 17. Ik zit niet complex in elkaar. Ik wil alles uit 

het leven halen, dat vind ik leuk, met spelletjes wilde ik vroeger 

ook graag winnen, dat zit er in. Ik loop marathons met mijn 

zus en dan wil ik toch een beetje sneller lopen dan zij. Ik geniet 

van het leven: van lezen, lekker koken, bergbeklimmen, mijn 

vrienden zijn belangrijk, mijn kinderen. Ik kan goed organise-

ren, een aantal dingen moet je handig regelen: één keer in de 

week boodschappen door de Albert Heijn thuisbezorgd, goeie 

hulp in de huishouding. Ik werk hard, ook thuis ’s avonds en 

in het weekend en dat lukt omdat ik fit ben en omdat ik er lol 

in heb. Ik probeer één keer per jaar een marathon te lopen, ik 

train drie maanden van tevoren vier keer per week. Op 1 maart 

loop ik Tokio. Fysiek ben ik sterk, dat is gewoon geluk hebben, 

ik ben nooit geblesseerd, nooit ziek. Ik heb goeie genen, denk 

ik, mijn oma was sterk.”

PETRA STUDEERDE ECONOMIE, MAAR ONTDEKTE 

HAAR LEIDINGGEVENDE CAPACITEITEN BIJ HAAR EER-

STE WERKGEVER ESSO/EXXON: „DAAR DOEN ZE AAN 

JOB ROTATION, WAARBIJ JE IN EEN AANTAL STAPPEN 

MANAGER WORDT. Veel geleerd, maar ik vond die wereld 

van raffinaderijen toch een beetje viezig en ben overgestapt 

naar een verzekeraar waar ik me als rechterhand van de alge-

meen directeur met veranderprocessen bezig hield. 

Maar het waren ook lange dagen 

als plaatsvervangend korpschef 

in Utrecht; ik was vooral aan het 

werken en weinig bezig met de we-

reld daar omheen. Ik heb toen met 

pijn in mijn hart de politie verlaten 

en een stap opzij gedaan. Ik werd 

concerndirecteur en locosecretaris 

bij de gemeente Breda en algemeen 

directeur van een sociale werk-

voorzieningsorganisatie. Zo kon ik 

voor mijn kinderen zorgen en ik 

vond het gaaf iets voor mijn eigen 

stad te doen. 

Bij de Veiligheidsregio Bra-

bant-Zuidoost was in de eerste 

ronde geen geschikte kandidaat 

gevonden en ik werd gevraagd te 

solliciteren. 

FYSIEK BEN IK 
STERK, IK HEB 
GOEIE GENEN 
DENK IK

Toen werd mijn moeder onver-

wachts ernstig ziek en wilde ik 

in de buurt zijn. Daarom ben ik 

als hoofd P&O bij de gemeente 

Breda gaan werken, met het 

accent op organisatieontwik-

keling. Ik vond de gemeente 

hartstikke interessant. Veel 

ingewikkelder dan Esso, waar je 

stuurt op de marginale econo-

mics: ‘doe ik nog een barrel olie 

door de raffinaderij, levert dat 

nog wat op of niet?’, dat kun je 

berekenen. Bij de overheid heb 

je allerlei verschillende doelstel-

lingen, die soms haaks op elkaar 

staan; maak daar maar eens 

de goeie keuzes in. Ik groeide 

door tot hoofd van de finan-

ciële afdeling en daarna ben 

ik gevraagd bij de brandweer 

Midden- en West-Brabant om 

als directeur bedrijfsvoering de 

26 brandweerkorpsen te laten 

fuseren: rampen en branden 

beperken zich vaak niet tot één 

gemeente. Een mannenwereld 

en een lastig en leerzaam proces 

om 26 partijen tot elkaar te 

brengen. Een oud-korpschef 

die me hielp, tipte me over 

het vrouwenquotum bij de 

politie, een wereld die me trok: 

midden in de maatschappij, met 

complexe problemen, een grote 

organisatie om aan te sturen. 

Ik vind het gaaf een bijdrage te 

leveren aan de maatschappij, 

dat geeft mij meer voldoening 

dan het bedrijfsleven. Ik vond 

het een hele eer om dat te doen 

en ik heb er ook enorm veel 

geleerd en van genoten. 

i

Ik heb bij de politie gezeten, bij de gemeente, bij een andere 

Veiligheidsregio, dus de processen op hoofdlijnen snap ik, 

daarnaast was het belangrijk leiderschap te tonen, authentiek 

te zijn en ervaring te hebben met bestuurlijke processen. Er 

gebeurt zoveel op het gebied van veiligheid. De organisatie 

staat stevig en is in een fase van doorontwikkeling, de Brain-

portregio is hartstikke interessant, die combinatie maakt het 

voor mij ontzettend leuk. Eindhoven is verrassend, innovatief 

en samenwerken zit deze regio in de genen.”

Hoe trof je de organisatie aan?

„Als een enorm warme organisatie met inhoudelijk goeie men-

sen, die passie hebben voor hun vak. Ik ben met open armen 

onthaald. Een mooie, maatschappelijk relevante organisatie 

in transitie: de wereld is zoveel complexer dan jaren geleden. 

We moeten in deze snel veranderende wereld een flexibele, in-

formatiegestuurde netwerkorganisatie worden, waarin allerlei 

partijen samenwerken, we moeten kunnen opschalen indien 

nodig, zorgen dat de samenleving weerbaar is. 

Absolute veiligheid bestaat 

niet. Elke ramp van morgen is 

per definitie anders dan in het 

verleden. De Herculesramp 

had een enorme impact op de 

maatschappij, en ook op onze 

organisatie en mensen, waar 

we van geleerd hebben, net 

als van de vuurwerkramp in 

Enschede, van Volendam, van 

de hagelschade in Someren. 

Rampen kunnen regiogrenzen 

en landsgrenzen overschrijden, 

dat vraagt om samenwerken 

en anticiperen op ongekende 

crisissen. Er kan iets mis gaan 

met een kerncentrale in de Oe-

kraïne dat grote impact heeft 

op ons land. 

Veiligheid is iets dat je samen 

organiseert, op alle niveaus: 

met de GGD, met de politie, 

met gemeentes, met bedrijven, 

met innovatieve partijen, met 

burgers die verantwoordelijk-

heid moeten dragen voor hun 

eigen situatie; op het platteland 

hebben de hulpdiensten nu 

eenmaal een langere aanrijtijd 

dan in de stad. We houden 

structurele overleggen in multi-

verband, afgelopen zomer nog 

is er een grote oefening gedaan 

op Eindhoven Airport.”

”
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Waar zitten de risico’s in onze Veiligheidsregio?

„Overal zijn risico’s, gekend en ongekend. Verstoring 

van telecom en ict. Een pandemie. Risico’s bij  Eind-

hoven Airport als tweede luchthaven van Nederland, 

de kans op grote branden in bos- en heidegebieden, 

maar ook mensenmassa’s bij evenementen zoals de 

marathon, waarbij we adviseren aan de voorkant maar 

ook aanwezig zijn op de dag zelf. De hoge woontorens 

die rond het station gebouwd gaan worden bijvoor-

beeld, daarbij brengen we voor de gemeente in beeld 

wat bij een spoorincident de gevolgen voor en effecten 

op de omgeving en de bewoners zijn. Terreurdreiging, 

ook een reëel risico. Elektrische auto’s vragen om heel 

andere incidentbestrijding dan auto’s op traditionele 

energie. Veiligheid op wegen; er gebeuren regelmatig 

ongelukken op vaste plekken, onlangs weer een zwaar 

ongeluk op de A67, verbreden zou geheid helpen, maar 

Als vrouw 
doe je het nèt 
wat anders

het zit hem ook in het gedrag 

van mensen die bumperkleven, 

in vrachtwagens met en zonder 

moderne remsystemen, die met 

ongelijke snelheid remmen. 

Samen met een aantal ‘spoor-

gemeenten’ in Zuidoost-Bra-

bant werd er afgelopen jaar een 

risicocommunicatiestrategie 

ontwikkeld. Een voorlichtings-

campagne ‘Vervoer gevaarlijke 

stoffen per spoor? Heb de risi-

co’s door!’ werd uitgerold door 

de deelnemende gemeenten, 

die wij ook adviseren over de 

mogelijkheden met betrekking 

tot ‘bestrijdbaarheid’. 

De kans op een incident 

is klein, maar de impact 

ervan zou groot kunnen zijn. 

Momenteel is er veel overleg 

met de andere 24 landelijke 

Veiligheidsregio’s over de boe-

renacties, we stemmen af over 

opschaling, delen landelijke 

informatie. Het bereiken van 

burgers tot in de haarvaten 

van de samenleving is een 

uitdaging; mensen zijn vaak 

pas vatbaar voor informatie als 

er iets gebeurt. Burgers moeten 

ook echt zelf, met of zonder 

onze hulp, hun eigen verant-

woordelijkheid pakken. 

Ik zorg dat ik er ben voor hen, dat is geen 

trucje. Ik zorg dat mensen op de goeie 

plek zitten, dat ze lekker kunnen werken, 

met plezier, dan haal je resultaten. Je kunt 

zakelijk zijn èn empathisch. Ik zorg dat ik 

aan de voorkant al ophaal en afstem, met 

die netwerkorganisatie, met de partijen 

erbuiten, dan komen besluiten niet als een 

verrassing en worden die meestal breed ge-

dragen. Uiteindelijk is het van belang dat je 

duidelijk bent, dat je kunt uitleggen waar-

om je voor deze koers gaat. Ik doe heel veel 

op intuïtie, natuurlijk lees ik mijn stukken 

en vorm ik een mening, maar ik voel snel 

aan of iets klopt. Ik hou van eenvoud, niet 

te ingewikkeld, een verhaal op hoofdlijnen, 

waar altijd meer details en onderbouwin-

gen aan toegevoegd kunnen worden. En 

geen verborgen agenda’s. Soms is er iets dat 

je nog even niet kunt vertellen, maar dat 

is zelden. Mijn moeder zei altijd: ‘Liegen 

werkt nooit, dat komt altijd uit.’ Mensen 

hebben recht op duidelijkheid. Ik sta open 

voor kritiek en ik zeg tegen mensen: ‘Zeg 

het als ik het goed doe, maar ook als ik het 

niet goed doe.’ Eén van mijn zonen houdt 

me de scherpste spiegel voor die er is en 

daar doe ik wat mee. Ik probeer open met 

collega’s te praten, met mijn management 

praat ik veel, ik spar met het bestuur van 

21 burgemeesters waarvan John Jorritsma 

voorzitter is. Ook met hem spar ik over de 

doorontwikkeling van de Veiligheidsregio. 

Dat vind ik fijn, maar uiteindelijk moet je 

je eigen mind opmaken.”

Hoe is het als vrouw in een ‘mannelijke’ 

organisatie?

„De mannen die hier werken zijn niet 

alleen stoer, maar ook empathisch en be-

hulpzaam, anders kies je niet voor dit werk. 

We hebben op alle lagen vrouwen, ook in 

de uitrukdienst, zowel bij de beroeps als bij 

de vrijwilligers, en in alle lagen van leiding-

gevenden zitten vrouwen. In de hogere laag 

ben ik de enige vrouw. Je moet vooral jezelf 

zijn, je moet je niet anders gaan gedragen 

omdat je in een directie zit. Ik geloof erg in 

diversiteit, in divers samengestelde teams. 

Als vrouw doe je het nèt wat anders, maar 

het is niet alleen maar man en vrouw, ik 

geloof in teams waarin verschillende karak-

ters en expertises zitten.”

Wat vind je van vrouwenquota zoals op 

de TU/e? 

„Ik zit daar gemengd in. Ik heb nooit erva-

ren dat het nodig is om ergens te komen, 

met wie je bent en wat je te bieden hebt 

lukt het, al ben ik via ‘Politietop Divers’ bij 

de politie binnengekomen omdat ze dertig 

procent vrouwen wilden hebben. Ik was 

toen de enige vrouw in de korpsleiding 

in Utrecht, daarna zijn er meer gekomen. 

Ik geloof wel dat het soms nodig is om 

tijdelijk zo’n quotum te hebben. Er zijn 

ook weinig mensen met een migratie-ach-

tergrond in leidinggevende posities. In de 

Veiligheidsregio landelijk heb ik sinds kort 

de portefeuille diversiteit. Ik ga kijken hoe 

we nog inclusiever, nog meer een afspiege-

ling van de samenleving kunnen worden.”

Hoe kijk jij naar het consumentenvuur-

werk in Nederland?

„In onze regio is de jaarwisseling met 

110 incidenten relatief rustig verlopen in 

vergelijking met sommige andere re-

gio’s waar zich bizarre en onacceptabele 

taferelen hebben voorgedaan. Grof geweld 

tegen hulpverleners, enorm veel uitrukken, 

enorme inzet van personeel en materieel, 

torenhoge schades, veel slachtoffers met 

letsel, milieueffecten zoals zwaardere mist-

vorming met verkeersslachtoffers en dode-

lijke slachtoffers als gevolg van vuurwerk. 

Is deze traditie ons dat allemaal waard? 

Wat mij betreft niet. Ondanks dat we heel 

veel energie in campagnes en voorlichting 

steken, zien we hier geen rendement van. 

Integendeel. Iets anders is dus nodig. Het 

toestaan van vuurwerk vraagt wat mij 

betreft om een stevige herbezinning. Maak 

van deze traditie geen tragedie!”

Wat staat er op je wensenlijst? 

„Als ik meer middelen had zouden we 

meer energie en mensen kunnen inzetten 

op informatie (sturing) en innovatie en 

kunnen we meer slimme mensen aantrek-

ken die nu voor het bedrijfsleven kiezen. 

We staan aan de vooravond van een be-

langrijke transitie, je staat hier midden in 

de maatschappij, dat geeft zo’n voldoening. 

We zoeken continu met onze partners naar 

innovatieve toepassingen waardoor we ons 

werk nog beter kunnen doen. En waardoor 

we veiligheid naar een next level kunnen 

tillen. 

Ben je een partner die aanknopingspunten 

ziet voor ons mooie werk op het gebied van 

veiligheid? Geef me vooral een seintje!”

We informeren over brandveilig leven, 

hebben lespakketten voor kinderen. Je hebt 

natuurlijk ook de niet-zelfredzamen, die 

staan niet ter discussie. Die kunnen niet 

zonder onze hulp.”

Wat kenmerkt jou als leidinggevende?

„Ik vind het belangrijk als leidinggevende 

naar mensen te luisteren en met hen in 

verbinding te staan, ook met de mensen op 

de werkvloer. 
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