Notulen vergadering ondernemingsraad
Datum: 17 maart 2020

Notulen vergadering ondernemingsraad
Datum: 23 juni 2021 (via Teams)

Aanwezig: J. Beucken (voorzitter), P. Hanssen, W. Meessen, J. v. Bilsen, R. Pallada, E. van Hoef,
D. Kelleter, R. Molin, H. Pappers en M. Boymans (ambtelijk secretaris)
Afwezig: Th. Speetjens, R. Bruinen, D. Berghs, S. Gijsen, B. Pepels en W. Plug

1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en deelt mede dat hij indien er geen concrete stukken
binnenkomen de vergadering van 7 juli wil afgelasten. Later in de vergadering zal blijken dat de
vergadering toch doorgang zal vinden.

2. Vaststellen/wijzigen agenda
Verzocht wordt om de onderlinge communicatie later in de rondvraag te bespreken. Overigens wordt
de agenda vastgesteld.

3. Notulen
3.1

Vaststellen notulen OR vergadering d.d. 9 juni 2021

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen wordt de vraag gesteld
waarom er wordt afgeweken van de landelijke richtlijnen op het gebied van COVID 19 en het
bijeenkomen in de kazerne na een oefenavond nog steeds niet mag. Hierbij wordt opgemerkt dat de
vrijwilligers nog steeds in kleine groepjes oefenen. Hierdoor raakt men uit het ritme en bovendien zijn
de sociale contacten belangrijk voor vrijwilligers. Met het oog op het feit dat op 1 juli wel alles open
gaat verwacht men in deze ook aanpassingen vanuit de organisatie zodat het oefenen op de kazernes
weer normaler wordt. De vertegenwoordiger in het transitieteam heeft ook bij kazernes gevraagd om
dit signaal af te geven.
3.2

Actiepuntenlijst

Deze lijst is bijgewerkt op 26 mei 2021 en wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Mededelingen/voortgang
De voorzitter informeert de vergadering over het gesprek dat het Dagelijks Bestuur heeft gevoerd met
de directie (L. Houben was afwezig) en de WOR-bestuurder. In dit gesprek is het stuk met de
opmerkingen van de ondernemingsraad over het spoorboekje gedeeld. Vervolgens is gesproken over
het gesprek dat op 13 juli zal plaatsvinden tussen de volledige ondernemingsraad en de WORbestuurder. Hierbij verzoekt de voorzitter de leden nogmaals om de discussiepunten vooraf aan de
bespreking toe te sturen. Hij wijst hierbij op eerdere uitlatingen zoals: onveiligheid, niet aan de
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voorkant komen en het te laat ontvangen van stukken. Na een korte discussie wordt besloten om de
vergadering van 7 juli te gebruiken als voorbereiding van het gesprek van 13 juli.
4.1

Ter kennisname: ontvangen definitieve besluiten

Er zijn geen definitieve besluiten ontvangen.
4.2

Terugkoppeling uit het transitieteam

Zie de opmerkingen onder agendapunt 3.1.
4.3

Terugkoppeling vanuit projectgroep procesoptimalisatie P&O

Dhr. Plug heeft aangegeven de taken van M. Stassen over te nemen en hij zal dan ook hierbij
aansluiten.
4.4

Terugkoppeling loopbaanbalie

De brief met verdiepingsvragen is verstuurd op 26 mei 2021. Thans wordt gewacht op het antwoord
van de WOR-bestuurder.

5.

Stukken ter info

Er zijn geen stukken ontvangen.
6. Stand van zaken adviesaanvragen
Er zijn geen adviesaanvragen ontvangen.
7. Stand van zaken instemmingsverzoeken
Er zijn geen instemmingsverzoeken ontvangen.

8.

Communicatie

Het jaarverslag zal in gedrukte vorm naar de gemeenten gaan en een exemplaar op elke kazerne. De
digitale vorm zal op VIP worden gepubliceerd. De offerte voor de gedrukte vorm is aangevraagd. Er is
nog geen nieuw contact meer geweest met dhr. L. Eummelen. Er dient zich nog beraden te worden
hoe de OR-site en VIP gebruikt kunnen gaan worden.

9.

Rondvraag

Zoals bij agendapunt 2 aangegeven wordt thans gesproken over de communicatie zoals die gedeeld
is op de mail van de gezamenlijke ondernemingsraad. De wijze van communiceren wordt als niet
gepast ervaren en ook niet het feit dat de discussie op de gezamenlijke mail wordt gevoerd. De
afspraak over de vergaderfrequentie met als doel 2/3 overdag en 1/3 in de avonduren wordt over het
algemeen goed gevolgd. Helaas was dit niet mogelijk bij de ingelaste vergadering van 15 juni, omdat
men iedereen de kans wilde geven om aan te sluiten bij deze precaire bijeenkomst.
Het gewraakte mailverkeer wordt nogmaals besproken en de voorzitter stelt voor om het conflict dan
wel meningsverschil met zijn tweetjes te bespreken en tot een oplossing te komen. Het is wel van
belang om de fatsoensnormen te respecteren, zoals wij dat ook in de werkwijze hebben vastgelegd.
Afgesproken wordt dat betrokkenen de kans moeten krijgen hun geschil onderling op te lossen. Leidt
dat niet tot een oplossing zal het in de totale ondernemingsraad worden behandeld.
Op de vraag waarom het medewerkersbelevingsonderzoek al op 28 juni 2021 wordt rondgestuurd
antwoordt de voorzitter dat men voor het landelijk onderzoek het eigen onderzoek afgerond wil
hebben. Bovendien zal dit onderzoek regelmatig herhaald worden om te kunnen beoordelen of er
voortgang wordt geboekt. Men gaat er vooralsnog van uit dat het onderzoek zorgvuldig gebeurt en de
uitdaging is de bereidheid van het personeel om hieraan deel te nemen. De voorzitter merkt nogmaals
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op dat wanneer de scherpte van de vraagstelling niet afdoende is, de ondernemingsraad via polls op
de eigen site ook vragen kan stellen.
Hierbij wordt opgemerkt dat men naar aanleiding van de opmerkingen in de overlegvergadering
aangaande het onderzoek geen aangepaste versie heeft gezien.
Dit zou een punt voor 13 juli kunnen zijn. Aangevuld wordt dat ook MDT op de agenda zou kunnen
komen. Hierover zal op 7 juli worden gesproken. De voorzitter van de commissie VGWM geeft aan dat
hij nog meer zaken zal aandragen.

10.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun
inbreng.

3

