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Notulen Overlegvergadering  

Datum: 4 september 2018 

Aanwezig:       OR:  
                         H. Pappers, J. Beucken, P. Hansen, F. van der Weerden, R. Molin,  W. Meessen,  

            R. de Haas, D. Berghs,  M. Boymans (AS) 
                         MT: 
                         G.Klaveren (WOR-bestuurder) en G. Caris 
 
Afgemeld: B. Pepels, D. Kelleter, E. van Hoef, M. Franssen en M. Vankan. 
                         W. Plug en T. Borm hebben de vergadering verlaten i.v.m. afscheid J. Salemans 
 
 

1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.   
 

2. Vaststellen / wijzigen agenda: 
De agenda wordt vastgesteld. 

 
3. Vaststellen notulen overlegvergadering d.d. 12 juni 2018: 

De notulen worden met dank aan de samensteller ongewijzigd vastgesteld.   
 

4. Mededelingen/ voortgang: 
Er zijn verder geen mededelingen. 
 

      4.1  Schoner werken (cie. VGWM): ter info 
               
 De cie. VGWM heeft een aantal vragen naar aanleiding van het plan van aanpak, dat ter info  
       aan de OR is toegestuurd.  Deze vragen zijn op schrift gesteld en dhr. v. Klaveren deelt mede
 dat de beantwoording zal geschieden door J. Bertrand van het team Kaderstelling.  
 
     4.2   Beroepssporten OBS: ter info 
   
 Dhr. v. Klaveren deelt mede dat het hier een uitwerking van eerdere afspraken betreft m.n. het      
             sporten onder begeleiding. 
 
     4.3 Voortgang tweede loopbaanbeleid : ter info 
 

Dhr. v. Klaveren deelt mede dat men thans doende is een loopbaanbalie in te richten. Deze             
taak wordt uitgevoerd door A. Penders. Niet alleen de interne maar ook de externe markt zal 
verkend worden. 

    
     4.5 Toetsingskader FLO langer doorwerken: ter info 
  
 Aan de WOR-bestuurder wordt de vraag voorgelegd wat de consequenties zijn voor iemand 
 die, niet in het PPMO-jaar, de JFT niet haalt. De WOR-bestuurder antwoordt dat 
             ook hier nog landelijk antwoord op moet komen voor zover het FLO betreft.  H. Pappers deelt 
   mede dat A.v.Maenen zal worden uitgenodigd om de OR nader te informeren.  
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   4.6    Beschikbaarheidsdienst SSC Bedrijfsvoering: ter info 
 
 Door de Or wordt opgemerkt dat er twijfels bestaan of de werkinstructie MFP wel aansluit    
             op hetgeen is opgenomen in versie 6.1 van de roosters. Dhr. v. Klaveren stelt dat indien er 

afwijkingen geconstateerd worden dit gemeld moet worden. 
 
    4.7    RIE branche BRW NL: ter info 
  
 H. Pappers deelt mede dat dhr. J. Beucken te kennen heeft gegeven dhr. Kitzen te  
 ondersteunen vanuit de OR. 
 
    4.8 Tafelbezetting MKB Limburg (cie. P&O): voor advies 
 

De adviesaanvraag ligt ter behandeling bij de cie. P&O.  Er zal onder meer gekeken worden 
naar de wijze waarop het rooster berekend is. Als dit namelijk wordt ingevoerd in AG-5 is te 
zien of de ATW niet wordt overschreden. Dhr. W. Meessen vraagt specifiek naar een 
berekening hiervan. 
Daarnaast plaatst de OR vraagtekens bij de aankoop van een roosterprogramma t.b.v. de 
meldkamer terwijl AG-5 als roosterprogramma in de organisatie wordt gebruikt.  

 
      5 Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 

 
5.1  Doorontwikkeling Meldkamer (cie. P&O): voor advies 
  
 Het definitief besluit is ontvangen. De cie. P&O zal nog kijken naar de TOD en of de overgang 
 van 4 naar 3 centralisten hierop van invloed is. Er zou geen verschil moeten zijn. De cie. P&O  
 zal in het kader hiervan een vergelijking opvragen van de TOD over 2017 en 2018. 
 
5.2  Benoeming directeur VRZL (cie. P&O): voor advies 
  
 De brief van de WOR bestuurder aan de OR met de reactie op het uitgebrachte advies van de  
 OR zal z.s.m. gedeeld worden. Aangezien de brief geen deel uitmaakte van het agenda- 
 overleg voor deze overlegvergadering is deze niet geagendeerd. 
 
5.3  Vakmanschap (cie. P&O en VGWM): voor advies 
 

Door de cie. VGWM zal een pré-advies worden uitgebracht. Naar aanleiding van het 
beleidsplan heeft dhr. Meessen met L. Valent gesproken en zijn zorgen geuit over het aantal 
mensen dat afhaakt tijdens de opleiding. Naast het vakbekwaam worden en blijven dient er 
nadrukkelijk gekeken te worden naar het vakbekwaam aannemen. Dit gegeven wordt door L. 
Valent onderkend. Thans wordt door M. de Bie bekeken of de mensen die aangenomen 
worden ook wel geschikt zijn. Het ELO systeem heeft tot gevolg dat mensen niet kunnen 
bijbenen.  
 
Dhr. v. Klaveren herkent het verhaal en zegt dat het hier om een landelijk probleem gaat dat 
uit 3 elementen bestaat: 
1. Aannameprobleem 
2. Opleidingsprobleem (duur van 27 maanden zou verkort moeten worden) 
3. Examenprobleem (is een kortere opleiding voldoende om te kunnen slagen) 
 
Overigens merkt hij op dat de analyse van L. Valent n.a.v. de vorige vergadering nog moet 
komen. W. Meessen geeft aan dat we door het huidige systeem alleen denkers opleiden en 
geen doeners. Alles is gericht op ELO, dit systeem van zelfstudie is echter niet geschikt voor 
vmbo’ers.  Bovendien constateert hij dat de leerwerkplekbegeleiders onvoldoende tijd hebben 
voor diegenen die in opleiding zijn omdat zij onder de kazernechef vallen en niet onder het 
opleidingscentrum.  
R. Molin pleit in dit kader voor een intrede-toets bij aanname. Dhr. v. Klaveren vult aan dat 
hierbij ook een exit-gesprek zou horen voor mensen die uit de opleiding stappen. Dit gebeurt 
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niet dus wordt ook niet geconstateerd dat de belasting te groot is. Dit geldt ook voor 
vakbekwaam blijven, ELO is te zwaar. 
Dhr. v. Klaveren vraagt de cie’s om een advies hierover zodat hij dit gedegen kan bespreken. 
 

      5.4  Caco’s meldkamer Zuid-Limburg (cie. P&O): 
 
 Het definitief besluit d.d. 3 juli 2018 wijkt af van het door de OR gegeven advies. Dhr. v.  
 Klaveren merkt echter op dat nu al gebleken is dat het aantal naar 6.5 zou moeten om het  
 rooster te kunnen draaien. Hij merkt op dat de afwijking te maken heeft met de wettelijke taak  
 en de landelijke opdracht dat het om een multi-functie moet gaan. Hierop antwoordt H. 

Pappers dat het vreemd is dat de taakomschrijving alleen warme elementen bevat. Dhr. v.  
Klaveren zag dit graag terug in de reactie van de OR. Hij geeft aan dat er een formeel  
evaluatiemoment is gepland over 1 jaar. 

    
      5.5  Kledingreglement 
  
 Het definitief besluit van 26 juni 2018 is ontvangen. 
 
      5.6  Arbo beleidsplan (cie. VGWM): ter instemming 
 
 H. Pappers merkt op dat het pré-advies op de volgende agenda zal komen. 

 
      5.7  Roosters versie 6.1 (ter instemming): 

 
H. Pappers merkt op dat de brief richting de WOR-bestuurder in concept gereed is met dien 
verstande dat hierin is opgenomen dat er instemming is mits: 
a. in de op-af periode voor verlof geloot wordt en 
b. het rooster eerder dan 15 september zal worden aangeleverd, aangezien dit al veel langer       
gereed is. 
Beide aspecten heeft hij besproken met het sectorhoofd en zijn door L. Houben toegezegd. 
De WOR-bestuurder merkt op dat monitoring van het geheel van groot belang is.  
 
H. Pappers vraagt de WOR bestuurder om het roosterstuk van de MFP naar de OR te laten 
komen. De WOR-bestuurder zegt dit toe.        

   
     6.    Actiepuntenlijst 
  
            Dhr. v. Klaveren merkt n.a.v. de declaraties van de GGD op dat dhr. Houben het antwoord  
            hierop heeft en dat e.e.a. anders in elkaar zou zitten. De OR zal bij dhr. Houben informeren. 
 

7. Rondvraag 
 
Dhr. v. Klaveren deelt mede dat VPT Zuid-Limburg BV met ingang van 3 september 2018  
eigendom is van Steine Holding BV (VCL). Fysie zal het opleidingsinstituut per 1 november  
2018 uit de kazerne Heerlen vertrekken. 
 
D. Berghs spreekt zijn zorgen uit over de toekomst van de vrijwillige kazernes aangezien er te  
weinig opleidingsplekken zijn om voldoende bevelvoerders op te leiden, waardoor er tekorten  
ontstaan in de vrijwillige kazernes. Hoe kan dit veranderd worden? 
Dhr. v. Klaveren zegt toe dat te overleggen met L. Valent. 
 
W. Meessen spreekt zijn bezorgdheid uit over de wijze waarop het Protocol Alcohol en Drugs  
in de kazernes wordt uitgelegd. Er dient een eenduidige uitleg te komen en hiervoor moet een 
degelijk stuk op intranet worden geplaatst. Mensen geven hier hun eigen invulling aan. 
 
Inzake Citygis merkt dhr. v. Klaveren op dat dit nog niet is afgehandeld. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor  
hun inbreng. 


