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Nucleaire veiligheid is het beschermen van mens en milieu 
tegen schadelijke effecten van radioactieve lozing en straling. 

Bij EPZ doen wij dat door het voortdurend verbeteren van 
techniek, organisatie en cultuur.



In september is een start gemaakt
met stap 1 van het leiderschaps-
ontwikkelingsprogramma: het 
Talent Development Onderzoek, 
inclusief de 360 graden feedback. 

Coaches Eric Stecher en Arlette Bout gaan op basis 
van de uitkomsten aan de slag met tien leiders en/
of high potentials van EPZ. Van sturen op inhoud 
naar het zoeken van verbinding; van hoofd naar 
hart. Een eerste kennismaking met de oprichters 
van het Nederlandse Instituut voor Servant Leader-
ship (NIVSL). 

Laat mensen vertellen 
wat ze nodig hebben 

Leiders die toegankelijk zijn, voorbeeldgedrag tonen 
en hun eigen team in hun kracht zetten. Zomaar 
wat begrippen die we teruglezen in de beleids-
verklaring van faciliterend leiderschap. De gewenste 
leiderschapsstijl die we binnen EPZ invoeren. Op 
basis van het Talent Development Onderzoek en de 
360 graden feedback weten leidinggevenden waar 
ze staan.  En wat dan?

Persoonlijk plan
“Dan gaan we met een ieder van de pilotgroep in 
gesprek om te kijken hoe je je sterke punten 
bewuster kunt inzetten. Ook helpen we ieder van 
hen om een persoonlijk plan op te stellen. In dit 
plan stel je vast wat je wilt ontwikkelen en hoe je 
dit wilt gaan doen,” licht Eric Stecher toe. 
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Dezelfde taal
Eric en Arlette kwamen in beeld na een oproep op 
LinkedIn. In één van de reacties werden ze getipt als 
coach en trainer op het gebied van dienend leider-
schap. Bij EPZ faciliterend leiderschap genoemd.
 
Eric heeft een achtergrond in de chemische 
technologie. “Hij spreekt jullie taal”, stelt Arlette. “Op 
technisch niveau snapt Eric waar een EPZ’er mee 
bezig is. Hij heeft veel ervaring in het managen van 
complexe technische projecten in de chemische 
sector en de energieopwekking. Dat vergemakke-
lijkt het contact. Hij begrijpt de waan van de dag 
waar een EPZ’er mee te maken heeft tijdens het 
gehele ontwikkeltraject van faciliterend leiderschap.” 
Eric is ook degene die als coach zichtbaar is in de 
organisatie. Arlette: “Ik kom in beeld bij de Servant 
Leadership Practitioner.”  

Trucje?
Eric: “Bij EPZ ontmoet ik mensen die cognitief 
buitengewoon goed ontwikkeld zijn. Hoog-
gekwalificeerde denkers die hun vak goed verstaan.” 
Arlette: “Dienend leiderschap is namelijk niet alleen 
cognitief. Het is geen trucje wat je al pratend 
toepast. Wij geloven dat je terug moet gaan naar 
jezelf. Naar je eigen gevoel en intuïtie. Wie ben je?
Wat drijft je? Welke keuzes heb je in het leven 
gemaakt? Als je dat proces zelf hebt doorlopen, 
ben je straks ook in staat om soortgelijke vragen 
aan je medewerkers te stellen.”  

Ommekeer
Een faciliterend leider zet medewerkers in hun 
kracht en inspireert hen om verantwoordelijkheid 
te nemen. Bijvoorbeeld door vragen te stellen, goed 
te luisteren en op proces te sturen. “Om ons heen 
– ook buiten EPZ – zien we veel leiders op inhoud 
sturen. Medewerkers voelen zich gecontroleerd, 
worden gemakzuchtig en afhankelijk ‘gemaakt’. 
Dat is jammer. Elk mens wil ertoe doen en heeft 
een eigen verantwoordelijkheid. Als je mensen 
laat vertellen wat ze nodig hebben om hun werk 
goed te doen en ze daarin ondersteunt, neemt het 
onderling vertrouwen en de betrokkenheid toe.” 
Voor technisch inhoudelijke mensen is dit vaak een 
rigoureuze omslag in denken en doen. “Bij EPZ wil ik 

bereiken dat teams onvoorwaardelijk vertrouwen in 
elkaar hebben en aanspreekbaar zijn.  Dat haalt de 
kou uit de lucht en geeft enorm veel werkplezier. Je 
komt in een flow waarin de dingen als vanzelf gaan. 
Hoe mooi is dat!” 

Pilotgroep
HRM heeft tien mensen uitgenodigd om als pilot-
groep te fungeren. Deze tien personen beginnen 
sowieso dit jaar al met het leiderschapsontwikke-
lingsprogramma. Arlette: “Alle tien volgen zij een 
training over dienend leiderschap. Daarnaast 
worden zij persoonlijk en met hun team begeleid 
door Eric. Hierbij gaan we op zoek naar de waarden 
van het team. Welke wensen en behoeften hebben 
de medewerkers? Wat is de gemeenschappelijke 
deler en hoe kan een leidinggevende hieraan 
bijdragen?” 

De komende maand gaan alle overige leiders 
van start met hun persoonlijke ontwikkeling tot 
faciliterend leider. In het vierde kwartaal laten zij  
een Talent Development Onderzoek uitvoeren. 
Ook vragen zij collega’s en medewerkers om een 
vragenlijst in te vullen over hun huidige gedrag 
als leider op het werk (360 graden feedback). 
Op basis van de onderzoeksresultaten stelt een 
leidinggevende zijn persoonlijke route binnen het 
leiderschapsontwikkelingsprogramma samen.

Oud zeer
Al met al een spannend traject vindt Eric. Hij ervaart 
‘oud zeer’ bij EPZ. Opgedane ervaringen zitten 
onderhuids. Oordelen, cynisme en angst voor het 
onbekende houden de samenwerking bij EPZ nog 
wat tegen. Overigens een bekend verschijnsel bij 
verandertrajecten. Gaat het EPZ lukken dit patroon 
te doorbreken? Arlette: “Dat vraagt om tijd en 
aandacht. Als je wilt dat mensen veranderen, 
moet je ze in hun hart raken. Niet in hun hoofd. Op 
teamniveau zie je in het algemeen snel resultaat. 
Maar voor een omslag in de hele organisatie, 
hebben we meer tijd nodig.”  
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Pilotgroep faciliterende 
leiders van start
“Ik kreeg een leuk kaartje van 
Josanne met een uitnodiging of 
ik mee wilde doen aan een pilot.” 

Ronald Vermeulen, senior ingenieur KO, klinkt nog 
steeds een beetje verbaasd. ”EPZ was namelijk op 
zoek naar 10 leidinggevenden en/of high potentials 
voor de pilotfase van het leiderschapsontwikkelings-
programma. Ik had al aangegeven dat ik me verder 
zou willen ontwikkelen. Alleen weet ik niet of dat in 
de techniek is of richting leidinggevende.” 

“EPZ zegt als het ware ‘we zien wel wat in jou’”, 
constateert Ronald bescheiden. “Eerst zorgde dat 
wel voor wat schroom bij mij, maar daarna heb ik 
snel de knoop doorgehakt. Ik zie dit echt als een 
kans die EPZ mij geeft.”

Wat volgde was een intake en een talent develop-
mentonderzoek door het bureau GITP. “Ik vertelde 
wat ik van mijzelf vond en wat ik in de toekomst zou 
willen. Zij gaven mij na een onderzoek een beeld 

terug van waar ik op dit moment sta en op welke 
vlakken ik me verder kan ontwikkelen.”

Daar zaten resultaten bij die Ronald niet bij zichzelf 
had verwacht. “Het was, laten we zeggen, positief-
confronterend.” Het onderzoeksverslag heeft Ronald 
aan een aantal kritische collega’s en ook aan familie 
laten lezen.. “Wat ik niet in mijzelf zag, zien anderen 
kennelijk wel in mij.” 

Ronald benadrukt dat dit niet wil zeggen dat hij de 
ambitie heeft om binnen de kortste keren ‘facilite-
rend leider bij EPZ’ te worden. “Maar kennelijk heb 
ik het wel in me om ooit eens zo ver te komen. Ik 
kan me in die richting verder gaan ontwikkelen en 
dat vind ik een prettig idee. Nieuwe vaardigheden 
ontwikkelen en persoonlijke groei zijn voor mij 
belangrijk.” Bovendien kan hij er ook buiten EPZ nog 
veel aan hebben, stelt hij nuchter vast. Ronald is 
vooral erg nieuwsgierig naar het vervolg: de Servant 
Leadership Practitioner Training. “Weer een nieuwe 
kans. Benieuwd wat die gaat brengen….”
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