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Jaarverslag 2019 ondernemingsraad Brandweer Zuid-Limburg  

 

Jaarlijks stelt de ondernemingsraad (hierna: OR) een verslag op van zijn werkzaamheden. 

Het jaarverslag wordt verspreid onder de in de onderneming werkzame personen en de 

nog 16 gemeentes binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hiermee wordt voldaan aan 

de wettelijke verplichting conform art. 14 lid 2 sub h van de Wet op de 

Ondernemingsraden.  

OR Brandweer Zuid-Limburg in cijfers 

(januari 2019 tot januari 2020) 

 Aantal reguliere vergaderingen:    21 

 Aantal overlegvergaderingen:   9 

 Extra vergaderingen:      3 (2 reorganisatie / 1 x 5.1) 

 Instemmingsverzoeken:     7 

 Adviesaanvragen:      8 
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De OR zag er in 2019 als volgt uit: 

Dagelijks bestuur  

Naam Organisatieonderdeel Rol OR Commissie 

Huub Pappers Basiszorg beroeps Voorzitter  

John Beucken Basiszorg beroeps Secretaris  

Wim Plug Expertise & ontwikkeling Plaatsvervangend Voorzitter P&O/comm 

Paul Hanssen Basiszorg beroeps Plaatsvervangend secretaris Communicatie 

Marjo Boymans-Jacobs Concern Ambtelijk Secretaris  

Leden    

Naam Organisatieonderdeel Rol OR Commissie 

Ron de Haas Basiszorg beroeps Lid P&O 

Eric van Hoef Basiszorg beroeps Lid P&O 

Michel Vankan Basiszorg beroeps Lid VGWM 

Dave Jeurissen Basiszorg beroeps Lid en vz commissie P&O/comm 

Donald Berghs Basiszorg vrijwillig Lid VGWM 

Michiel Franssen Basiszorg vrijwillig Lid VGWM 

Wim Meessen Basiszorg vrijwillig Lid en vz commissie VGWM 

Roy Molin Basiszorg vrijwillig Lid VGWM 

Thei Speetjens Basiszorg vrijwillig Lid VGWM 

Ton Borm O&E en staf Lid P&O 

Dirk Kelleter O&E en staf lid P&O 

In het verslagjaar hebben er geen mutaties plaatsgevonden in de samenstelling van de OR. 
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Commissies OR 

 

De OR kent drie vaste commissies: 

 de commissie VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu); 

 de commissie P&O (Personeel & Organisatie); 

 de commissie Communicatie.  

 

Daarnaast kunnen ad hoc-commissies opgericht worden, indien nodig. 

Deze commissies hebben gedurende het jaar verschillende onderwerpen in behandeling 
gehad waaronder: 

Voorbeelden van onderwerpen Actor 

Rapportage vertrouwenspersoon Commissie P&O 

Functieprofiel commandant Commissie P&O 

Pilot teamroosteren meldkamer brandweer Commissie P&O 

Rapportage vertrouwenspersoon Commissie VGWM 

PPMO en steptest Commissie VGWM 

Uitbesteden keuringen Commissie VGWM 

Nieuwsbrief en jaarverslag Commissie Communicatie 
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Voorwoord  
 

 

Huub Pappers 

Voorzitter OR  
Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
 

 

De eindstreep 

Als voorzitter van de ondernemingsraad Veiligheidsregio Zuid-Limburg heb ik de laatste 

viereneenhalf jaar mogen ervaren hoe het is om mee te denken over de ontwikkeling van 

de Veiligheidsregio en wat het betekent om een groep collega`s als professioneel team te 

laten functioneren. Volgens mijn beleving is dat goed gelukt en hebben we samen goede 

resultaten geboekt, al ging dat niet altijd van een leien dakje. De goede samenstelling van 

het dagelijks bestuur heeft het voor mij zeker gemakkelijker gemaakt om tot een goed 

resultaat te komen, maar ook de samenstelling van de ondernemingsraad. Alle leden 

hebben hieraan bijgedragen en op hun manier de achterban vertegenwoordigd. Het is dan 

ook van essentieel belang dat deze vertegenwoordiging uit alle teams van de 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg bestaat.  

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf zitten we midden in het verkiezingsproces. Ik 

ben benieuwd naar het aantal mensen dat zich beschikbaar stelt om deel te willen nemen 

aan  een nieuwe zittingsperiode van de ondernemingsraad. Iedere keer is dit een 

vraagteken en hopen we alle plekken in de kiesgroepen gevuld te krijgen met de mensen 

die behoren tot die kiesgroep.  Een juiste verdeling houdt in dat, net zoals afgelopen jaren, 

de juiste mensen kunnen meepraten over instemmingen en adviezen richting de WOR-

bestuurder waarbij o.a. de reorganisatie een grote rol gespeeld heeft. Tijdens het 

doorlopen van dit proces hebben alle discussies hierover uiteindelijk wel geleid tot één 

besluit.  

De ondernemingsraad heeft in het jaar 2019 mogen meedenken over uiteenlopende zaken. 

In dit jaarverslag kunnen jullie lezen wat de grondslag is voor de besluiten die wij als 

ondernemingsraad hebben genomen. Deze besluiten zullen niet altijd in ieders optiek de 

juiste zijn en dat geldt ook voor leden van de ondernemingsraad. Dit komt omdat bij een 

stemming de meeste stemmen gelden en hierdoor is het niet altijd gemakkelijk voor een lid 

van de ondernemingsraad. Ga maar eens uitleggen waarom  iets gebeurt waar je zelf niet  
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achter staat en waarvan je weet dat het vaak  om emoties gaat. Ik heb mij het  afgelopen 

jaar vaker achter de oren moeten krabben en gedacht: “hoe gaan we dit vormgeven”. 

Ondanks alles kwamen we iedere keer weer tot een door de meerderheid gedragen advies 

of instemming.  

Het was niet altijd gemakkelijk maar ik heb graag met de leden van de ondernemingsraad 

deze afgelopen zittingsperiode samengewerkt.  Dit geldt uiteraard ook voor de WOR-

bestuurder die ons heeft laten inzien dat sommige dingen gebeuren omdat ze gebeuren en 

dat wij als ondernemingsraad niet overal invloed op kunnen hebben. Ik wil dan ook bij 

deze iedereen bedanken voor de prettige samenwerking inclusief de ups-and-downs en 

wens de nieuwe ondernemingsraad veel wijsheid toe de komende periode. 

Verder wensen wij als ondernemingsraad iedereen een gezond en fijn 2020 toe en veel 

leesplezier bij het doornemen van dit jaarverslag.  
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Voorwoord 
 

 

Frank Klaassen    

Directeur Veiligheidsregio    

Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

 

 

 

 

Verbonden naar een nieuw normaal 

Terwijl ik dit voorwoord schrijf realiseer ik me eens te meer dat we in een heel bijzondere 

tijd leven. 

Wie zou vorig jaar hebben gedacht dat de standaard manier voor overleg met het DB van 

onze ondernemingsraad of de ondernemingsraad zelf via een beeldscherm zou zijn? 

Hoewel de naam van het pakket Microsoft “Teams” een gemeenschappelijkheid uitdrukt  

geeft de wijze van vergaderen toch voor mij een gevoel van afstand. Het is veel fijner om 

collega’s in persoon te kunnen ontmoeten.  

Een belangrijke basis blijft echter de verbinding tussen WOR bestuurder en OR zoals we die 

met elkaar hebben ontwikkeld in de afgelopen periode. Een gemeenschappelijke gevoel 

van vertrouwen waarbij er ruimte is voor een stevig gesprek over en weer maar telkens 

wordt gezocht naar een gezamenlijke en gedragen oplossing. Dat in het belang van alle 

collega’s die binnen onze Veiligheidsregio werken. 

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de leden van de huidige OR te 

bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen periode en ook tijdens het 

verslagjaar 2019.  

We hebben met elkaar een groot aantal dossiers besproken. Belangrijk is daarbij voor mij 

het onderlinge respect geweest. De ruimte bieden om ieder vanuit de eigen rol een 

invulling te kunnen geven. 

Medezeggenschap in onze organisatie is en blijft een belangrijk thema. Niet als vervanger 

van zaken die gewoon in onze reguliere organisatie goed geregeld horen te zijn maar als 

een waardevolle aanvulling.  
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Ook in de huidige crisistijd bouwen we door aan onze organisatie. Relatief veel nieuwe 

leidinggevenden, een nieuwe ondernemingsraad na de verkiezingen in mei 2020. Terug 

naar het nieuwe normaal betekent de draad weer met elkaar op pakken. 

Ik vertrouw er op dat we ook in de nieuwe samenstelling weer de goede balans weten te 

vinden. 

 

Frank Klaassen 
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Reorganisatie Veiligheidsregio 

Het verslagjaar is een opmaat voor een reorganisatie van met name van de brandweer. 

Verwachtingen tussen de ondernemingsraad en WOR-bestuurder zijn aan het begin van 

het jaar over en weer uitgesproken. Gedurende het jaar bleken de beelden hierover toch 

uiteen te lopen. De ondernemingsraad met ervaringen uit voorgaande reorganisaties 

verwachte een opdracht, een draaiboek en een goed omschreven ‘Soll’ situatie. Hoe 

scherper en duidelijker het beeld van het doel des te makkelijker de weg er naar toe.  

De WOR bestuurder zat echter in een andere film waar hij eerst een taak zag om met het 

bestuur goed af te stemmen en ruimte, zowel in tijd als middelen, te verkrijgen voor een 

doorontwikkeling van met name de brandweerorganisatie. Dit betekent geen duidelijk en 

scherp afgebakend beeld van een te bereiken situatie en tussentijds investeren in kader 

(expertise) en leiding (sturing). Het heeft wel enige gesprekken geduurd om de beelden 

op elkaar afgestemd te krijgen.  Het vergt vertrouwen om een minder scherp omlijnde 

toekomst gezamenlijk in te gaan. Dit is uiteraard met de nodige afgesproken waarborgen 

voor medewerkers en procesafspraken rond invloed OR en GO bij implementatie van 

uitgekristalliseerd beleid, uiteindelijk toch nog snel bereikt. 

Gezamenlijk doel is versterking van de  sturing van de brandweerorganisatie. Dit geeft 

bestaande en nieuwe leidinggevenden kansen om enerzijds effectief met de aan ons 

toevertrouwde middelen om te gaan en anderzijds met aandacht voor de medewerker 

focus te krijgen op de taken die we moeten uitvoeren. We hebben een mooi vak dus laten 

we hier zo goed mogelijk met elkaar uitvoering aan geven.  

Om tot een gezamenlijke doelstelling te komen speelden de uitkomsten van 

werkbelevingsonderzoeken en de bevindingen van de visitatiecommissie een belangrijke 

rol. Rapportage vertrouwenspersoon, Arbo en Veiligheidsrapportages geven een beeld 

van onderwerpen (symptomen) die spelen en (op onderdelen) verbetering behoeven. De 

verantwoordingssystematiek zal in de komende jaren nauwer op de bedrijfsvoering 

worden afgestemd.    

Bevindingen werkbelevingsonderzoeken en visitatie 

Over de uitkomsten van de werkbelevingsonderzoeken is eerder door de 

ondernemingsraad gerapporteerd. Kern voor de ondernemingsraad is dat het werk 

onvoldoende verdeeld is over de medewerkers en dat medewerkers verantwoordelijk zijn 

voor meer taken en rollen dan wenselijk (menselijk) of goed is. Dit maakt de organisatie 

kwetsbaar. De visitatie geeft op een  andere manier aan dat sturingskracht onvoldoende is 

en hierdoor onvoldoende focus op voor de organisatie belangrijke taken / rollen en 

ontwikkelingen hierin. In de huidige reorganisatie is daarom gekozen voor versterking van 

de sturing gekoppeld aan herinrichting van de bedrijfsvoering. Idealiter krijgen 
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 leidinggevenden ruimte maar daarmee ook 

meer te verantwoorden.   

Uiteraard verandert dit niet met het aan-

stellen en in positie brengen van leidingge-

venden. Dit zal begeleid en met vallen en 

opstaan de komende tijd vorm gegeven 

worden. Van belang daarbij is dat het geza-

menlijk doel hierbij voorop staat en een 

ieder vanuit diens rol elkaar hierop kan en 

mag aanspreken. Een basis is hiervoor met 

de leefregels al gelegd maar daarmee nog 

niet altijd door iedereen doorleefd.   

 

Rapportage vertrouwenspersoon 

De OR maakt dankbaar gebruik van de rapportage van de vertrouwenspersoon. Er zal al-

tijd een verschil zijn tussen het voorgestane beleid en de dagdagelijkse bedrijfsvoering. 

Doelstelling is dit gat zo klein mogelijk te krijgen. Dit vraagt wel om een klimaat waarin de 

dialoog hierover kan worden gevoerd. Uit belevingsonderzoek komt naar voren dat dit 

niet vanzelfsprekend is. De functie vertrouwenspersoon kan hier een bijdrage in leveren. 

Haar rapportages worden in ieder geval door de OR goed gelezen en knel– en verbeter-

punten geagendeerd ter bespreking met de WOR bestuurder. Vanuit de OR is hier steeds 

gestuurd op gelijke behandeling. Het afgesproken protocol intern onderzoek  kan hier bij-

voorbeeld bij helpen.  

 

Veiligheidsrapportage 

Met het groter worden van onze organisatie lijken sommige veiligheidsissues lang te blij-

ven liggen. Dit heeft meerdere oorzaken waarvan enkele zeer basaal zijn. Hoe wordt ge-

meld, aan wie, komt de melding op de juiste plek. Dit is zich aan het verbeteren maar be-

hoeft blijvende aandacht. Als OR zijn we blij met de halfjaarlijkse rapportages. Op sommi-

ge onderwerpen, juist omdat het om veiligheid gaat, ontstaat snel het beeld dat er niet 

snel genoeg op geacteerd wordt. Zo is dat in ieder geval vanuit de OR gevoeld bij de pro-

blematiek rond de tallies. Vanuit de OR is hierop directer contact gezocht met de actoren. 

Dit draagt bij aan een betere beeldvorming over en weer.  

 



 

 

12  

Verantwoordingssystematiek 

De ondernemingsraad is al langer doordrongen van het belang van een duidelijke relatie 

van onze begroting met de doelstellingen en hieraan gerelateerde taken en activiteiten 

die in onze organisatie plaatsvinden. De overtuiging bestaat dat dit meer focus brengt en 

daarmee medewerkers meer in hun kracht gezet kunnen worden. Ook voor medewerkers 

met meerdere taken en rollen komt dan duidelijkheid in prioritering en kunnen beter 

grenzen aangegeven worden. Afgesproken is dat de komende tijd met behulp van werk-

begrotingen hier stap voor stap uitvoering aan wordt gegeven. Als ondernemingsraad on-

dersteunen we deze beweging.  

We blijven wel kritisch immers de ‘proof of the pudding is in the eating’. De opzet van de begro-

ting wordt aangepast met naar verwachting een duidelijker relatie tussen geld en activiteiten.  

Meldkamer 

Het onderdeel waarvan de OR het beeld had dit 

nu bij deze reorganisatie goed te laten landen is 

niet meegenomen. Dit betekent dat een aantal 

personele- en rechtspositionele vragen langer 

blijven staan. Het project samenvoeging meldka-

mer zou in het verslagjaar afgerond worden. De 

resultaten hiervan zijn nog niet met de onderne-

mingsraad gedeeld. Hoewel niet meegenomen 

in de reorganisatie is wel besloten over te gaan naar een tweehoofdige aansturing. Gezien 

het wegvallen van de inbreng van de projectleider bij afronding van het project samenvoe-

ging mogelijk niet onverstandig. 

Naar aanleiding van vragen uit de ondernemingsraad heeft de directie zich goed laten in-

formeren over de meldkamer en de ontwikkelingen hierin. Dit zou terugkomen in een the-

masessie met de ondernemingsraad maar hier is door andere onderwerpen nog geen uit-

voering aan kunnen worden gegeven. De ondernemingsraad is blij met wat het project 

gebracht heeft, maar blijft kritisch op de wijze waarop de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld 

rooster) verder vorm gegeven wordt. De OR ziet ook dat, gezien de landelijke ontwikkelin-

gen, de Veiligheidsregio zich bewuster als gebruiker van landelijke faciliteiten moet op-

stellen en hier een duidelijke positie mag innemen. Met andere woorden, de handige har-

ries die veel facilitair voor ons op de meldkamer regelden zijn nu ondergebracht in een 

landelijke serviceorganisatie met een eigen sturing. Hier heeft onze organisatie als gebrui-

ker getrapt invloed op. Dit vraagt nog om de nodige aandacht en sturing. Immers het be-

langrijkste van onze bedrijfsvoering begint met het aannemen van meldingen en opstar-

ten van hulpverleningsprocessen.  
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Funcieprofiel commandant 

Voor de reorganisatie 2020 is de functie Commandant Brandweer en Directeur gescheiden 

in twee functies. Voordat de vacature voor Commandant kon worden uitgezet, moest 

vooraf een functieprofiel worden opgesteld. Dit functieprofiel is door de organisatie opge-

steld en ter advies voorgelegd aan de ondernemingsraad. Naar aanleiding van het functie-

profiel zijn een aantal suggesties gedaan wat betreft inhoudelijke formulering en de alge-

mene indruk van het profiel op gebied van taal en opmaak. Het gebruik van gestandaardi-

seerde competenties was een aangedragen verbeterpunt van de ondernemingsraad.  

Belangrijk was bijvoorbeeld de woordkeuze en formulering die een dominante en traditio-

nele stijl van leidinggeven typeerden. De ondernemingsraad heeft daarop aanbevolen het 

profiel aan te passen zodat een kandidaat geworven kon worden die meerdere leider-

schapsstijlen beheerst en deze situationeel kan toepassen.  

De aanbevelingen zijn voor het belangrijkste deel overgenomen, de OR heeft daarmee ge-

holpen in borging van een doelmatig en kwalitatief functieprofiel.  

Wijzigingen functieboek 

In de loop van het jaar zijn twee functies voorgelegd naar aanleiding van wijziging functie 

inhoud. Het betrof de functies ´Medewerker kaderstelling, arbo en veiligheid´ en 

´Medewerker Planning en roosters´. Met de wijzigingen is ingestemd en dit wordt aange-

past in het functieboek. 

Pilot teamroosteren meldkamer brandweer 

De Meldkamer Brandweer, waarmee de veiligheidsre-

gio’s Zuid- en Noord Limburg gezamenlijk uitvoering 

geven aan de hun opgedragen taak alarmeren heeft 

advies gevraagd om een pilot te starten met als doel 

ervaring op te doen met zelfroosteren. De onderne-

mingsraad met veel ervaring met roosterproblematiek 

heeft haar zorgen geuit over een traject waarin al doende ervaring wordt opgedaan. Bo-

vendien bestaan er nog verschillen in rechtspositie die mogelijk van invloed zijn. Voor het 

effect van teruggang in de toeslag onregelmatige dienst (TOD) als gevolg van een kleinere 

tafelbezetting (van vier naar drie) is een tijdelijke garantie geboden in de vorm van een ge-

middeld gewogen TOD. Met de garantie voor TOD, in afwachting van verdere afspraken, en 

de terugkoppeling vanuit medewerkers van de meldkamer zelf is een positief advies uitge-

bracht. Los hiervan heeft de ondernemingsraad nog steeds een vraag uitstaan over het al 

dan niet pauzes inroosteren. Zij wijst hierbij op een voor de organisatie afgesproken be-

staand beleid waarvan de meldkamer afwijkt.   
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Vervanging intranet 

 De ondernemingsraad is eind 2019 bij gesproken over de aan-

besteding van een vernieuwd intranet, waarbij informatiede-

ling, toegankelijkheid en gebruiksgemak onder andere een flin-

ke stap vooruit gaat maken. Het projectplan ziet er goed uit en 

geeft gehoor aan de wens van de ondernemingsraad om vooral 

de vrijwillige collega’s een fatsoenlijk informatie platform te bieden. Bij de vrijwilligers zijn 

vanuit financiële overwegingen namelijk de accounts voor de ICT omgeving wegbezuinigd. 

De ondernemingsraad heeft meermaals aangegeven dat hierdoor een informatiegat voor 

de vrijwilligers is ontstaan dat met creatieve oplossingen gevuld wordt. Al dan niet oplos-

singen strijdig met het vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid en geen vat op beveili-

ging van persoonsgegevens. De ondernemingsraad blijft haar bezorgdheid aan de WOR 

bestuurder uiten aangaande beperkte informatievoorziening en mogelijke kwetsbaarhe-

den omtrent informatieveiligheid en privacybescherming. De OR ziet graag in 2020 op kor-

te termijn de mogelijke oplossing voor vrijwilligers in het vernieuwde intranet tegemoet.  

Digitalisering risicobeheersing  

In augustus is de OR geïnformeerd over een door de directie genomen besluit om over te 

gaan op de aanschaf van de Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) applicatie ten be-

hoeve van risicobeheersing. Hierop is door de ondernemingsraad, mede naar aanleiding 

van de ervaringen opgedaan in het dossier navigatie, opgemerkt dat het hier gaat om een 

automatiseringsbeslissing die kan worden aangemerkt als een belangrijke wijziging van 

werkzaamheden en daarmee advies plichtig.   

De WOR bestuurder heeft het besluit hierop omgezet in een voorgenomen besluit en een 

adviesaanvraag gedaan. De ondernemingsraad heeft na bestudering van de stukken en 

gesprekken met medewerkers geconcludeerd dat, hoewel het primaire proces 

(vergunningverlening, toezicht en handhaving in de basis gelijk blijft, de implementatie 

van de applicatie zeker gevolgen heeft voor het inhoudelijk werkproces.  Uit gesprekken 

met medewerkers bleek wel dat hier aandacht voor is geweest. Verder geven zij aan de 

mogelijke ondersteuning die het pakket op  termijn biedt te waarderen.  Uit de stukken 

blijkt dat bij implementatie voldoende aandacht is voor opleiding en bijscholing waardoor 

een belangrijk zorgpunt voor de OR is weggenomen.  De OR heeft als advies meegegeven 

scherpe regels te stellen aan de inrichting en gebruik van de applicatie en er zorg voor te 

dragen dat de gegevens alleen gebruikt wordt voor de doelstelling vergunningverlening, 

toezicht en handhaving.  

De discussie en de weg om hier in overeenstemming vorm aan te geven zal  op afzienbare 

tijd moeten plaatsvinden. 
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 Bevorderingsbeleid 

Aan het begin van het jaar is een bevorderingsbeleid 

voor repressief personeel voorgelegd ter instem-

ming.  Dit was een administratieve actualisatie van 

het beleid wat in 2011 is vastgesteld.  Binnen de OR 

leefde grotere verwachtingen en mogelijkheden om 

met de actualisatie opgedane ervaringen en knelpun-

ten  bespreekbaar te maken en op te nemen in het beleid. Belangrijk hierbij is om scherper 

te formuleren waaraan een medewerker moet voldoen om voor een bevordering in aan-

merking te komen. De OR formuleert dit behoudend als volgt: Voor beroeps mag men stel-

len dat hoofdbrandwacht de norm is en dat deze meerdere specialismen aantoonbaar be-

heerst. Voor vrijwilligers is er gevoel bij om brandwacht als norm aan te houden. Hoofd-

brandwacht is dan haalbaar voor diegene die er de tijd en energie in kunnen stoppen om 

meer dan een specialisme te beheersen. Door de instemming op te schorten en het ge-

sprek aan te gaan zijn een aantal aanpassingen in het bevorderingsbeleid gerealiseerd. De-

ze werken vooral verduidelijkend.  

Bijzonder is dat aan het eind van het verslagjaar de discussie naar aanleiding van de WNRA 

landelijk een hele discussie ontstaat over differentiatie vrijwilligers / beroeps en dat het 

daar nou net gaat om de functieomschrijving van de basis en specialistische taken.  

 

Stairmaster gebruik tijdens PPMO (steptest) 

De Inspectie SZW heeft in een andere Veilig-

heidsregio het gebruik van de Stairmaster stil-

gelegd i.v.m. Arbo gerelateerde onvolkomen-

heden. Dit is de reden dat de VGWM-

commissie nogmaals is gaan kijken naar het 

gebruik bij brandweer Zuid-Limburg. 

De Stairmaster was inmiddels weer in originele 

toestand teruggebracht. Dit tot tevredenheid 

van de inspectie. 

Echter: 

Er is door de OR geconstateerd dat de Stair-

master niet geschikt is voor brandweer perso-

nen die zelf een gewicht hebben van >100 kg. Met uitrusting is het maximaal gewicht van 

het apparaat dan overschreden. Ook blijkt de fabrikant nooit een Nederlandse handleiding  
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uitgegeven te hebben, waarin het niet vasthouden van de leuning van het apparaat als ac-

ceptabel omschreven is. Daarbij is geconstateerd dat de aftred van de Stairmaster hoger is 

dan in bouwbesluit voor trappen als maximale (veilige) aftred wordt aangegeven. Er was 

niet voorzien in een goedgekeurde RI&E van BRWZL voor het na wijziging gebruiken van 

de Stairmaster. En er bleken personen te zijn die geen gebruik van de Stairmaster hoefden 

te maken, zij mochten de gewone trap als testmiddel gebruiken. Dit is in het kader van ge-

lijkheid ongewenst. Verder bereikten ons signalen uit andere Veiligheidsregio’s van onge-

vallen met letsel als gevolg van het gebruik van de Stairmaster. 

Dit vormde de basis voor de OR om de instemming, die eerder verleend was, in te trekken. 

De bestuurder heeft uiteindelijk besloten om een andere manier van testen te onder-

zoeken, en is tijdelijk overgestapt op het testen met een vaste trap. Achteraf heeft dit tot 

een spectaculaire daling geleid in het aantal afgekeurde personen. De werkelijkheidssimu-

latie van de Stairmaster is derhalve zeker niet onomstreden. De ondernemingsraad blijft 

samen met de bestuurder kijken naar een goede testvorm en zal de instemmingsaanvraag 

van de bestuurder na afloop van een proef ontvangen. Het initiatief is hierbij aan de be-

stuurder. De brandweer Zuid-Limburg is thans proefregio met een door de bestuurder 

voorgestelde steptest. 

 

 

Reactie op wijziging gebruik veiligheids-

voorziening ademlucht 

Als gevolg van een foutief en onveilig 

gebruik van de zogenaamde “Tally” heeft 

men als korpsleiding een wijziging in ge-

bruik afgekondigd. Op zichzelf een goed 

initiatief, zij het echter dat de genomen 

maatregel op zichzelf ook een ander ge-

vaar met zich meebracht. Het permanent 

verwijderen van de Tally sleutel leidde 

ertoe dat het alarm veelvuldig onterecht 

afgegaan is bij operationele inzetten. Dit gaf een alarm vervuiling die tot resultaat had dat 

men niet meer de juiste vervolgstappen nam. De juiste vervolgstappen bleken ook bij veel 

medewerkers helaas niet bekend te zijn. 

De ondernemingsraad heeft op het gebied van veiligheid vaak instemmingsrecht, wij heb-

ben de bestuurder dan ook als OR verzocht om deze maatregel terug te draaien, en de tal-

ly´s terug te plaatsen. Hier is niet direct gevolg aan kunnen worden gegeven.  
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Na opnieuw “aandringen” is er een commissie gevormd met vertegenwoordigers van ma-

nagement, ademluchtwerkplaats medewerkers, fabrikant vertegenwoordigers, Arbo  me-

dewerkers, en de commissie VGWM uit de ondernemingsraad. Gezamenlijk zijn we in 

overleg gegaan en hebben kunnen bewerkstelligen dat er een aantal zaken opgepakt gaan 

worden: 

 De “Tally” gaan bevestigd worden aan de “ring’ van het ademluchttoestel. Maar uit de 

“Tally” en kan naar behoeft geplaatst worden. 

 Er komt een update in de software van het toestel opdat er minder vals alarm komt. 

 Er komt een management of change procedure welke bij elke veiligheid technische wijziging 

gehanteerd gaat worden in de toekomst. 

 Er komen aanvullende trainingen op het juist gebruik van de “Tally”, en welke noodprocedu-

res hierbij horen in geval van alarm.  

 Bij de fabrikant beoordeling zal het functioneren van de “tally”, en afhandeling van dit pro-

bleem, meegenomen worden ter vergelijking met andere merken die dit probleem kennelijk 

minder hebben.  

Informatie beveiligingsbeleid 

Er is een aanvraag gekomen om in te stemmen met een informa-

tiebeveiligingsbeleid. Wij hebben hier mee ingestemd maar ook 

de bestuurder gevraagd om haast te maken met de implementa-

tie van eerder afgesproken beleid inzake informatieverwerking en 

toegangsbeveiliging. Het afschaffen van brandweeraccounts voor 

onze vrijwilligers heeft geleid tot beveiligingsproblemen. De 

´workarounds´ die na afschaf zijn bedacht en gehanteerd blijken kwetsbaar. Dit besluit, dat 

onder financiële druk genomen is, heeft meer impact en risico´s dan vooraf gedacht. De 

verwachting is dat de nieuwe intranet applicatie  een aantal bekende knelpunten oplost.  

Implementatie hybride bezetting 5.1  

De ondernemingsraad is geïnformeerd dat een project is gestart om per 1 januari 2021 

een 5.1 bezetting te realiseren. Men komt om redenen terug op de 4.2 bezetting. Op basis 

van dit voornemen hebben we aangegeven dat een verandering die van invloed is op per-

soneel advies plichtig is en dat we deze graag tegemoetzien. Vooruitlopend op de advies 

aanvraag heeft de ondernemingsraad ook aangegeven dat dit gevolgen kan hebben voor 

de afgesproken roostersystematiek waar instemming voor nodig is. Na uitgebreid dit the-

ma te hebben doorgenomen is de advies– en instemmingsaanvraag toegezegd. Gezien de 

te verwachten tijdsdruk door de gestelde termijn van 1 januari 2021 is toegezegd hier ac-

tief  en binnen de eerder overeengekomen uitgangspunten aan mee te werken om tot een 

tijdige afronding van dit toch complexe en gevoelige onderwerp te komen.  
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2e loopbaanbeleid 

De commissie P&O van de ondernemingsraad heeft periodiek overleg met de teamleider 

P&O en P&O adviseur van de loopbaanbalie omtrent de vormgeving van de loopbaanbalie 

en het 2e loopbaanbeleid algemeen. Tijdens deze gesprekken in 2019 is er van gedachten 

gewisseld en is verbinding gezocht en gevonden. Vanuit de OR is dit als een prettige sa-

menwerking ervaren, al kunnen helaas niet alle wensen van de ondernemingsraad ingewil-

ligd worden.  

De landelijke ontwikkelingen en onderhandelingen vragen wat betreft de ondernemings-

raad om lokaal stelling te nemen, uitvoering van huidig lokaal beleid lijkt onvoldoende voor 

de uitdagingen en tekortkomingen van het beleid. Echter de Veiligheidsregio verkiest een 

conventionele aanpak, wacht landelijke ontwikkelingen af en voert huidig beleid zoals het 

er nu ligt uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergrijzing van het personeel speelt mee, het op latere leeftijd ingaan van de 20 jaar in re-

latie tot de vitaliteit van het personeel is op korte termijn een dringend probleem. Niet al-

leen vitaliteit maar bijvoorbeeld ook bij vroegtijdig overstappen naar een andere functie of 

werkgever kan de bedrijfscontinuïteit in het geding raken, een ervaringskloof bij uitrukper-

soneel dreigt. Niet te vergeten het gebrek aan duidelijk loopbaan perspectief maakt dat dit 

onderwerp een grote uitdaging voor deze periode vormt.  

De ondernemingsraad ziet een aantal aspecten hier bij elkaar komen. Zo is er behoefte aan 

een strategische personeel planning (SPP) die concreter zou mogen worden uitgewerkt en 

cijfermatig onderbouwd. Daarnaast hebben we al aangegeven dat een duidelijk beeld van 

competenties die tijdelijk of blijvend noodzakelijk zijn nodig is. Het personeelsbeleid kan 

hier op afgestemd worden. Het huidige werving-, doorstroom– en uitstroombeleid, onder-

steund door bevorderings- opleiding en oefenbeleid, kan dan scherper worden geformu-

leerd en ondersteunend werken.  
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Financiën 

Naar aanleiding van de begrotingsoverschrijding in het jaar 2017 en de onrust en bezuini-

gingen die hierna zijn doorgevoerd was ook in de ondernemingsraad sprake van boosheid 

en behoefte aan duiding. Hierbij kregen we ook te maken met een nieuwe WOR bestuur-

der die de eerste periode vooral hierover met ons bestuur in gesprek was.  

Dit heeft in de ondernemingsraad tot een groeiend onbegrip en ook wantrouwen geleid 

vandaar dat uiteindelijk gekozen is om over de periode 2016 tot en met 2018 specifieke 

vragen en informatie helder te krijgen. De vragen hebben uiteindelijk geleid tot verhelde-

rende gesprekken met de controller apart en met een afvaardiging van de ondernemings-

raad met de WOR bestuurder.  

Het is de ondernemingsraad veel waard dit soort gesprekken open en veilig te voeren en 

voornoemde gesprekken zijn daar een perfect voorbeeld van. Dit dossier zou wat betreft 

de ondernemingsraad in 2020 kunnen worden afgesloten, als excessen uitgesloten kunnen 

worden en er voor het heden en de toekomst voldoende duidelijke afspraken gemaakt 

kunnen worden om ´slepende´ dossiers te voorkomen.  

op het uurloon van een beroeps. Ze hebben daarom volgens de Europese deeltijdrichtlijn 

het recht op doorbetaling van loon bij ziekte, opbouw van pensioen en gelijkwaar 
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Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) 

Voor gemeentelijke organisaties is de WNRA inmiddels een voldongen feit. Dit onderwerp 

is vooralsnog vooral een aangelegenheid voor het Georganiseerd Overleg. De OR volgt de-

ze ontwikkelingen op de voet, en geeft input formeel en informeel. De OR heeft geen di-

recte zeggenschap over dit thema, het is een landelijke aangelegenheid. Wel doet de OR 

haar input en advies aan onze WOR bestuurder met het verzoek dit mee te nemen in ge-

sprekken aan de landelijke tafel. De zienswijze van de OR: 

In de media is in 2019 het beeld ontstaan dat de implementatie van de WNRA een pro-

bleem kan zijn omdat door deze wet veel vrijwilligers als beroeps moeten worden aange-

steld. Dit is onjuist, de Europese deeltijdrichtlijn die hieraan te grondslag ligt is er al sinds 

1996. Het Veiligheidsberaad en de verantwoordelijk Minister Grapperhaus zien vooralsnog 

geen reden afscheid te nemen van het huidig bestel. Om hier een gedragen uitwerking 

voor te maken is in 2019 een landelijke denktank (bestuurlijk) geformeerd om uit te zoe-

ken met behulp van een werktank (ambtelijk) hoe met behoud van huidig bestel  aan de 

Europese deeltijdrichtlijn voldaan kan worden. Zij ziet dit mogelijk door middel van taak-

differentiatie tussen beroeps en vrijwilligers 

Kort gezegd heeft de brandweervrijwilliger 

recht op een rechtspositionele status als 

part time medewerker. Dit is ook juridisch 

bevestigd in het rapport van de landsadvo-

caat. Deze collega’s voeren precies hetzelf-

de werk uit, met dezelfde opleiding, oefe-

ning en keuringseisen. Ze kennen al die 

tijd voor gemaakte arbeid een vergoeding, 

rechtspositioneel afgestemd  op het uur-

loon van een beroeps. Ze hebben daarom 

volgens de Europese deeltijdrichtlijn het recht op doorbetaling van loon bij ziekte, opbouw 

van pensioen en gelijkwaardige rechtspositionele behandeling. De moeilijkheid van dit 

vraagstuk ligt in de bereidwilligheid van de vrijwilligers om niet alleen de rechten maar ook 

verplichtingen van een vast dienstverband aan te willen gaan. Het alternatief gaat echter 

waarschijnlijk het afnemen van bevoegdheden, taken of specialisaties zijn. Wat de OR be-

treft is een logische stap te onderzoeken welke voorkeur degenen die het aangaat prefe-

reert. We hebben de werkgever dan ook gevraagd haast te maken om de dialoog hierover 

met onze vrijwilligers aan te gaan om zo tot een eigen gedragen standpunt te komen en 

haar eigen rol te spelen in de landelijke ontwikkelingen.  
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Urenregistratie 

In 2019 is veel ruis weggehaald omtrent motivaties achter vragen van de OR over naleving 

regels aangaande arbeidstijden. De ondernemingsraad heeft de WOR bestuurder gevraagd 

inzichtelijk te maken of er mogelijk overtredingen over het hoofd worden gezien omdat 

integrale registratie tekort schiet. Er zijn stapsgewijs goede ontwikkelingen merkbaar, dit is 

echter een delicaat proces in samenhang met bedrijfscontinuïteit. De reorganisatie in 2019 

heeft in elk geval onderbezette onderdelen als bijvoorbeeld het centrum voor vakman-

schap meer structurele capaciteit gegeven. Door deze structurele capaciteit kunnen op vei-

lige en verantwoorde wijze ontwikkelingen doorgevoerd worden met minder afhankelijk-

heid van dubbelfuncties. Dit alles zonder de cruciale toegevoegde waarde van sommige 

combinaties volledig te verliezen. De ondernemingsraad heeft er vertrouwen in dat dit on-

derwerp in 2020 zeker stappen blijft maken. 

Bedrijfs Opvang Team (BOT) 

De ondernemingsraad heeft vanaf het begin van de zittingsperiode 2016 gehamerd op een 

gedegen evaluatie van het bedrijfsopvang team (BOT). Bij veranderende arbeidsvoorwaar-

den zijn bestaande regelingen losgelaten, waarbij leden van het BOT team achteruit gingen 

in voorwaarden. Door uitstroom en daarmee onderbezetting van het team is algemene 

evaluatie dringend verzocht. Er zijn in deze periode ook aanvragen voor opvang momenten 

niet georganiseerd kunnen worden. Heel kwalijk, de OR heeft daarom in 2019 nog dringen-

der verzocht dit met spoed op te pakken. Dit proces van bijna drie jaar is nu gelukkig opge-

pakt en naar tevredenheid afgehandeld. De faciliteiten werden in ere hersteld en het BOT 

team kreeg een nieuwe coördinatie en nieuw bevlogen personeel kan in 2020 worden aan-

gevuld. De werkwijze is geëvalueerd en bijgewerkt.  Met de ondernemingsraad is afgespro-

ken in 2020 periodiek meegenomen te worden in evaluaties zodat samen deze goede ont-

wikkeling geborgd blijft.  
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Arbo  

Naast specifieke veiligheidsissues zoals apart terug te vinden in dit jaarver-

slag, denk aan ademlucht en Stairmaster, zijn er ook veel periodiek terug-

kerende bespreekpunten. Zo is de veiligheidsrapportage al eerder aange-

haald. Dit jaar is de implementatie van de Branche RI&E besproken. De ge-

kozen methodiek lijkt goed aan te spreken en we zijn nieuwsgierig naar de resultaten en 

effecten. Daarnaast is de koude RI&E en een aparte RI&E voor duiken samen met een plan 

van aanpak besproken en mee ingestemd.  

In de loop van het jaar is om ziekteverzuim terug te dringen externe begeleiding voorge-

steld. Hierop waren nog enkele zorgen maar toen die eenmaal besproken en weggenomen 

waren konden we als ondernemingsraad hiermee instemmen.  

Naar aanleiding van aanhoudende knelpunten bij de uitvoering van onze keuringen is door 

de dienstleiding een voorstel gedaan om de keuring apart uit te besteden. Op het proces 

en de uitkomst hebben we positief kunnen adviseren.  

Arbo is hier kort besproken maar blijft zeer belangrijk voor een veilige uitvoering van ons 

werk en heeft vanuit de ondernemingsraad continue de aandacht.  

 

Electronische leeromgeving  

In het begin van het jaar is een voorstel besproken met randvoorwaarden om een electro-

nische leeromgeving voor oefenen (vakbekwaam blijven) mogelijk te maken en te facilite-

ren. We zagen in het voorstel een goede systematiek om tot randvoorwaarden te komen. 

De feitelijke randvoorwaarden en ook doelstellingen ontbraken nog. We hebben hier dan 

ook geen instemming op kunnen geven. Wel onderschrijven we als ondernemingsraad de 

voorgestane systematiek om doelstellingen en randvoorwaarden scherp te formuleren. Dit 

was op korte termijn niet mogelijk maar zal nog worden opgepakt. Meedenken vanuit de 

ondernemingsraad is aangeboden.  
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De OR hoopt met dit jaarverslag weer inzage te hebben gegeven in hetgeen er binnen de 

organisatie in het jaar 2019 allemaal aan de orde is geweest. 

 

Bereikbaarheid 

De OR is bereikbaar via telefoonnummer 088-4507205.  

Het e-mailadres van de OR is or@brwzl.nl 

De website is te bereiken via de volgende link: www.or-brwzl.nl  

Hoofdredactie: W. Plug, D. Jeurissen 

 

Het postadres is: 

OR Brandweer Zuid-Limburg  

Postbus 35 

6269 ZG  MARGRATEN 

 

Het secretariaat van de OR is gevestigd in kazerne Middenweg, Zürichstraat 10 te Sittard. 
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Postadres:  
Postbus 35  
6269 ZG  MARGRATEN 

Tel.nr: 088-4507205 
or@brwzl.nl  
www.or-brwzl.nl  

Bezoekadres:  
Zürichstraat 10  
6135 LP  SITTARD 


