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In het k  

Notulen vergadering ondernemingsraad 
Datum: 17 maart 2020 

 

Notulen vergadering ondernemingsraad 
Datum:  12 januari 2022 (via Teams) 

 

Aanwezig: J. Beucken (voorzitter),  J. v. Bilsen, S. Gijsen, W. Meessen,  D. Kelleter, R. Pallada, R. 

Molin,  P. Hanssen evenals ondersteunend PIOF-lid D. Jeurissen en M. Boymans (ambtelijk 

secretaris) 

Afwezig: B. Pepels, E. v. Hoef, R. Bruinen, W. Plug, H. Pappers, Th. Speetjens en D. Berghs  

 

1. Opening  

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.  

       1.b Kennismaking met R. Thain, controller 

Dhr. Thain stelt zich kort voor aan de aanwezige leden van de ondernemingsraad. Hij is sinds 

1.10.2021 in dienst als controller. Hij spreekt het belang uit van een goede relatie tussen de controller 

en de ondernemingsraad. Hij onderstreept dat men het samen moet doen en transparant moet zijn, 

waarbij men vooruit moet kijken en de vragen die er leven waar mogelijk moet beantwoorden. De 

ondernemingsraad geeft aan dat openheid en transparantie op alle vlakken belangrijk is en dat het 

van belang is om goed te kijken naar de wettelijke afspraken in de WOR, bijv. de beloningsstructuur. 

In het verlengde van eerder gemaakte afspraken zullen regelmatig gesprekken plaatsvinden tussen 

de controller en een afvaardiging van de ondernemingsraad. 

       1.b Kennismaking met mevr. A. Conings, toekomstig ambtelijk secretaris OR 

Mevr. Conings stelt zich voor aan de aanwezige leden van de ondernemingsraad. Zij zal per 1 februari 

2022 in dienst treden en zal als toehoorder voorlopig bij de vergaderingen aanwezig zijn. 

2. Vaststellen/wijzigen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

2.1 ELO 

In dit kader deelt de voorzitter mede dat de stukken aangaande ELO thans in de voorbereidende fase 

zijn om deze conform afspraak ter instemming aan te bieden aan de ondernemingsraad. 

2.2 Ouderenbeleid 

De voorzitter merkt op dat richting de organisatie zal worden aangegeven, dat het van belang is om 

met betrekking tot het ouderenbeleid een beleidsstuk te ontwikkelen, dat voor alle medewerkers 

helder is.  

3. Notulen 

 

3.1 Vaststellen notulen OR vergadering d.d. 8 december 2022 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
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3.2 Vaststellen notulen OV vergadering d.d. 8 december 2022 

De notulen als zodanig worden ongewijzigd vastgesteld echter naar aanleiding van de vraag tijdens 

de rondvraag waarom een piketvoertuig buiten dienst werd gezet, wordt opgemerkt dat de discussie 

die vervolgens ontstond als uitermate vervelend is ervaren. De voorzitter zal hierover het gesprek 

aangaan met de WOR-bestuurder. 

Het gaat hierbij om een aantal rechten die toch echt aan de ondernemingsraad op basis van de WOR 

zijn toebedeeld.: 

• De ondernemingsraad heeft het recht om zaken ter sprake te brengen en vragen te stellen in 

de OR- en OV-vergadering. Het is niet de bedoeling om afgekapt te worden indien er vragen 

gesteld worden die ongemakkelijk zijn. 

• Indien een lid of liaison van de ondernemingsraad benaderd wordt om een vraag te stellen, 

die niet in de lijn op te lossen of te beantwoorden is, mag die ten allen tijde worden voorgelegd 

en behoeft dan ook een juiste beantwoording door de WOR-bestuurder. 

• Afgesproken wordt dat de OR in gezamenlijkheid gaat kijken hoe zaken beter voorbereid 

kunnen worden en hoe iets tactisch gebracht kan worden. 

• Er zal een convenant c.q. brief worden opgesteld richting de WOR-bestuurder, waarin de 

rechten van de OR en WOR worden neergelegd en afspraken worden gemaakt hoe we met 

de Wet op de Ondernemingsraden omgaan en hoe we ons naar elkaar zouden moeten 

gedragen. De ambtelijk secretaris (in deze Mevr. A. Conings) zal hierin het voortouw nemen. 

• De vraag was helder en het onderliggende probleem, namelijk het tekort aan 

piketfunctionarissen en de druk die dat oplevert moet opgelost worden. 

Hierop wordt gereageerd in de zin dat het probleem weliswaar bekend was bij het Hoofd 

Incidentbestrijding echter de oplossing diende door de piketfunctionarissen zelf te worden 

aangedragen. Inmiddels is dit gelukt voor het HOVD piket.  

 

       3.3  Actiepuntenlijst 

Deze lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

4. Mededelingen/voortgang 

      4.1  Ter kennisname: ontvangen definitieve besluiten 

Beide definitieve besluiten (MFP en MDT) worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

      5. Stukken ter info 

      5.1       Veiligheidsrapportage 1e halfjaar 2021 

De cie. VGWM heeft de concept-brief voorbereid, waarin enkele vragen zijn opgenomen. De voorzitter 

van de cie. doelt hierbij op de warmte-overlast c.q. klimaatbeheersing in de kazerne Beek en het feit 

dat men een passage inzake de psychosociale arbeidsbelasting mist in de rapportage. Verder wordt 

de installatiedeskundige nog steeds niet vermeld evenals wat men eraan denkt te doen om 

ongelukken te voorkomen.  

      5.2        Leiderschapsprogramma 

De voorzitter deelt mede dat er inmiddels een projectleider is aangewezen, dhr. J. Odekerken. Hij zal 

aanwezig zijn in de vergadering van 26 januari 2022 en dan informatie ophalen. In dit kader spreekt 

de ondernemingsraad de wens uit dat het leiderschapsprogramma op alle leidinggevenden van 

toepassing zal zijn inclusief de directie en de teamleiders en dat niet alleen kazernechefs en 

ploegchefs hierin worden meegenomen. Daarnaast hoopt de ondernemingsraad in deze van dhr. 
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Odekerken nadere informatie te verkrijgen omtrent het precieze doel van het leiderschapsprogramma 

en de acties om het inderdaad goed in te vullen. Hoe wordt de voortgang gemonitord? 

     5.3          Formatieoverzicht 

De cie. PIOF moet dit onderwerp nog in de commissie bespreken en bepalen of het informeren van de 

ondernemingsraad hierover volgens art. 31 WOR wel voldoende is. Gelet op de zwaarte van enkele 

nieuwe functies lijkt het onvoldoende om dit te scharen onder de jaarlijkse informatie. In dit kader 

wordt ook het verschil in salarisschalen aangehaald. Volgens het formatieoverzicht zit de ambtelijk 

secretaris OR in schaal 10, terwijl voor de opvolgster indicatief schaal 9 is bepaald (zie vacature) 

terwijl het takenpakket ongewijzigd is. 

De cie. PIOF zal de concept-brief opstellen. 

     5.4          Vervanging en uitbreiding I-pads 

De cie. VGWM heeft dit dossier besproken in de vergadering en vervolgens voor kennisgeving 

aangenomen. Dit voorstel wordt door de ondernemingsraad gevolgd. 

In het verlengde hiervan ontspint zich de discussie over de ontwikkeling rondom het digitaal oefenen. 

De commandant is hier een fervent voorstander van en ziet dit als een zeer belangrijke ontwikkeling. 

Dit is echter van een andere orde dan het hier voorliggende stuk rondom de I-pads. Het gaat niet 

alleen om het thuiswerken maar ook om digitale scholing voor bv het gebruik van de ladderwagen. Dit 

houdt in dat ook de brandweerman over een digitale competentie moet beschikken. Dit zal voor de 

jongere generatie geen probleem zijn maar de oudere werknemers beheersen de digitale omgeving 

niet altijd even goed en heeft hier moeite mee. Vervolgens rijst dan de vraag of men dan nog aan de 

70 % oefenaanwezigheid kan voldoen. Hoe denkt de organisatie dit te regelen? Opgemerkt wordt dat 

men dient te wachten totdat het goed ingericht is en vervolgens kunnen tekortkomingen geconstateerd 

worden dan wel verbetervoorstellen worden gedaan. 

Op dit moment wordt door het CVV geïnventariseerd wat de behoeftes m.b.t. digitaal oefenen zijn en 

wat nodig is zoals b.v. hardware. Men is het eens dat het een groot veranderingstraject is dat in gang 

is gezet hetgeen goede communicatie vergt om weerstand onder het personeel te voorkomen (denk 

aan VG) en opleiding vergt waarbij competenties benoemd dienen te worden. 

In de komende OV-vergadering zal dit onderwerp onder de noemer van de ELO worden aangekaart. 

      5.5               Evaluatie besluitvormingsproces 

Het besluitvormingsproces is in september 2020 vastgesteld en de evaluatie heeft in het afgelopen 

jaar plaatsgevonden. De ondernemingsraad is van mening dat er sprake is van een gedegen evaluatie 

en spreekt dan ook de complimenten uit. De evaluatie als zodanig is gedegen aangepakt d.m.v. 

masterclasses en het duidelijk vastleggen van de daaruit voortvloeiende verbeterpunten. 

In het kader van deze verbeterpunten wordt opgemerkt dat de workshops zoals die voor de stellers 

worden gegeven weliswaar waardevol zijn maar dat het aanbevelenswaardig is om deze regelmatig te 

herhalen om routine op te bouwen. Voor de meeste stellers geldt dat er maar sporadisch een voorstel 

geschreven hoeft te worden. Dit soort masterclasses en trainingen “het schrijven van BO-DO 

voorstellen” is voor iedereen aan te bevelen. 

Overigens wordt gesteld dat het ook aan te bevelen is om een extra processtap toe te voegen 

namelijk het mondeling toelichten van een voorstel door de steller. Het vooraf discussie voeren en 

informeren van degene die het besluit moet nemen voorkomt vaak dat er achteraf vragen gesteld en 

beantwoord moeten worden, hetgeen ook tot onnodige vertraging van het proces kan leiden. 

De ondernemingsraad is verder van mening dat het digitaliseren van het besluitvormingsproces een 

verbetering zou kunnen zijn. Hierdoor wordt het werkproces transparant voor de stellers en creëer je 

een systeem waarbij ook voor de steller de processtappen zichtbaar zijn. 

Er zal een brief met deze strekking door de cie. PIOF worden opgesteld. 
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     5.6    Uitwerkingsbesluit mandaten 

Hierover kan nog niets worden gezegd aangezien dit nog in de cie. PIOF behandeld moet worden. 

       

6. Stand van zaken adviesaanvragen 

Er zijn geen adviesaanvragen ontvangen. 

 

7. Stand van zaken instemmingsverzoeken 

     7.1      Update 2e loopbaanbeleid 

De voorzitter deelt mede dat de ondernemingsraad bij brief van 29 november 2021 geen instemming 

heeft verleend op het instemmingsverzoek. Wel wordt de organisatie toestemming verleend om, onder 

de voorwaarde dat met de in de brief genoemde opmerkingen rekening wordt gehouden, het 2e 

loopbaanbeleid Programma Brandweerzorg VRZL verder te ontwikkelen. 

Op grond hiervan heeft er overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van het GO en een 

afgevaardigde van de vakbond CNV. De vakbondsvertegenwoordiger heeft aangegeven om het met 

de andere vakbonden te bespreken. De intentie van de update is om het 2e loopbaanbeleid naar een 

hoger niveau te tillen.  

Duidelijk is dat het arbeidsvoorwaardelijke bij het GO ligt echter de commandant zal met het hoofd 

P&O bespreken of de handreiking van de ondernemingsraad voldoende is om een hieraan 

gerelateerd instemmingsverzoek richting de OR te sturen. Dit zou dan voor medio februari bij de OR 

moeten zijn.  

Het 2e loopbaanbeleid staat uiteraard op de landelijke agenda echter hier gaat het om de lokale 

invulling.  

Dit agendapunt zal voorlopig op de monitorlijst worden geplaatst in afwachting van een nieuw 

instemmingsverzoek. 

     7.2     Brandweerjubilea 

Inmiddels hebben diverse leden van de ondernemingsraad de criteria bestudeerd. De cie. PIOF zal 

een concept-brief opstellen.  

    7.3       Roosterreglement MKB 

Inmiddels is de pauzeregeling ontvangen (zie agendapunt 7.4) en de ondernemingsraad besluit dat op 

beide stukken instemming kan worden verleend. 

    7.4      Pauzeregeling Meldkamer 

De ondernemingsraad kan ook hierop instemming verlenen, echter deze instemmingsbrief zal worden 

vergezeld van een opmerking in de zin van dat de pauzeregeling zou moeten gelden voor eenieder 

die hier recht op heeft. In dit kader wordt een verwijzing gemaakt naar de kazerne Beek. De cie. 

PIOF/VGWM zal deze concept-brief aanreiken. 

      8.  Communicatie 

Hieromtrent zijn er nog geen bijzonderheden te vermelden. 

 

9. Rondvraag 

De voorzitter merkt op dat er heden een overleg is ingepland met de WOR-bestuur aangaande de 

organisatieverandering en dat aansluitend een overleg is met A. v.d. Velde over het spoorboekje.  

De voorzitter van de commissie VGWM merkt op dat dhr. Pepels in zijn functie als secretaris 

Ondernemingsraad zijn werkzaamheden als secretaris van de cie. VGWM zal neerleggen. Aangezien 



 
 
 

5  

 

zich hier verder niemand voor beschikbaar stelt is dhr. Speetjens verzocht deze functie te vervullen. 

Gelet op de verschuiving in taakvelden in ook dhr. Bruinen verzocht om aan te geven in welke 

commissie hij zitting wil nemen. 

Op de vraag van de voorzitter van de commissie VGWM wat het transitieteam in gedachten heeft voor 

het oefenen in kleine groepen wordt geantwoord dat in deze de landelijke lijn wordt gevolgd. Men 

wacht de persconferentie verder af. Als besloten wordt tot oefenen in kleine groepen vraagt men zich 

af hoe e.e.a. praktisch uitvoerbaar is. Het gevaar van niet oefenen ligt in het feit dat men op termijn 

onbekwaam is.  

Op de vraag waarom centralisten ingehuurd worden en niet meer mensen opgeleid worden, wordt 

geantwoord dat men gelet op de hoge werkdruk, behoefte had aan volledig opgeleide mensen die 

meteen inzetbaar zijn. 

Opgemerkt wordt dat men het uitermate vreemd vindt dat mensen die met pensioen of FLO gaan van 

de een op de andere dag worden afgesloten van toegang tot de systemen, hetgeen soms de 

overdracht in de weg staat. 

 

     10.   Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 


