Trots op komst Risk Factory
Trots… voor mij is het synoniem aan een gevoel: dat je op een plek zit waar je kunt shinen; voor een
gezamenlijke prestatie, waar je als individu aan hebt bijgedragen. Precies dat gevoel bekroop me
anderhalf jaar geleden tijdens de opening van de Risk Factory: daar stond ik als jonge projectleider,
tussen tal van samenwerkingspartners midden in een gloednieuw belevingscentrum waar onder
andere jongeren en senioren allerlei scenario’s op het gebied van gezondheid en veiligheid beleven.
Waarom ik zo trots ben op dit moment? Voor mij staat het symbool voor drie belangrijke waarden voor
mij als professional.
Mezelf uitdagen en ontwikkelen
Allereerst staat de Risk Factory voor mij symbool voor mijn ontwikkeling binnen Veiligheidsregio
Limburg-Noord. Ik kwam de organisatie binnen als een rustige, jonge medewerker. Maar ik kon
groeien naar de persoon die ik nu ben: een daadkrachtige, uitgesproken en bevlogen projectleider.
Die ontwikkeling gun ik elke jonge ambtenaar. Daarom maak ik me sterk voor stageplekken binnen de
Risk Factory en de rest van onze organisatie; ik geniet ervan om ambitieuze ambtenaren in spé te
begeleiden en hen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling.
Samenwerken
De Risk Factory is er gekomen doordat belangrijke partners dit initiatief hebben omarmd en er hun
schouders onder zetten. Voor mij betekent samenwerken elkaar leren kennen op basis van oprechte
interesse, elkaar vertrouwen en bovenal elkaar iets gunnen. Als projectleider moet je verbinden en
oog hebben voor ieders belangen; met een sterke koers en een bescheiden houding. Dat ik nog
steeds warme contacten onderhoud met alle betrokkenen, zegt genoeg.
Maatschappelijke impact maken
Als afgestudeerd gedragsexpert wil je diep in je hart maar één ding: maatschappelijke impact maken.
We weten: als mensen door beleving leren, zeker als ze persoonlijk, actief betrokken zijn, leidt dit tot
een grotere kans op gedragsverandering. Dat we binnen de Risk Factory nu wetenschappelijk laten
onderzoeken of een bezoek ook daadwerkelijk leidt tot ander gedrag, vind ik fantastisch. Op die
manier kan ik bijdragen aan een gezondere en veiligere regio voor onze inwoners.

Hoewel de opening alweer enige tijd geleden is, bekruipt het gevoel van trots me nog regelmatig. Als
ik zie hoe leerlingen helemaal opgaan in het scenario over 112 bellen. Als ik senioren hoor napraten
over de risico’s van cybercrime. Als ik om tafel zit met partners om een scenario verder te ontwikkelen.
Of als ik een kop koffie drink met een van onze bevlogen begeleiders. Op zo’n momenten realiseer ik
me dat, wat toen een droom was, nu werkelijkheid is.
Trots is in dit geval niet het eindpunt, maar het begin van nieuwe uitdagingen: ik krijg de ruimte om de
Risk Factory te blijven doorontwikkelen en meer doelgroepen hiervan te laten profiteren. Maar ook om
mezelf te blijven ontwikkelen… Zo ook met deze nominatie. Met mijn inzending hoop ik anderen te
inspireren: als jonge ambtenaar kun je het verschil maken. En… daar mag je trots op zijn!
Nieuwsgierig? Klik hier voor een korte compilatie van de Risk Factory.

