
 

 

Vastgesteld d.d. 23-02-2022 

 

Notulen vergadering Ondernemingsraad 
Datum 09-02-2022 

Locatie Teams 

Aanwezigen J. Beucken (voorzitter), S. Gijsen, W. Meessen, D. Kelleter, R. Pallada, R. Molin, D. 

Jeurissen( onderst. Lid PIOF, W. Plug, H. Pappers, Th. Speetjens, D. Berghs, M. 

Boymans (ambtelijk secretaris) en A. Conings( ambtelijk secretaris). 

Afwezigen B. Pepels( met kennisgeving), J. v. Bilsen( zonder kennisgeving), E.v. Hoef( met 

kennisgeving), R. Bruinen( zonder kennisgeving), P. Hanssen( zonder 

kennisgeving). 
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 Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
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 Vaststellen, wijzigen agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De voorzitter en de leden hebben enkele mededelingen. 
 
De Voorzitter geeft het belang aan van tijdig afmelden voor een vergadering. Eveneens kaart hij de 
noodzaak aan om het Excel bestand urenverantwoording in te vullen en aan DB te sturen in verband 
met controle. 
 
Dhr. Speetjens merkt op dat er gewerkt wordt aan een vakorganisatie voor de Veiligheidsregio’s. Hij 

verwacht dat in de nabije toekomst de akte zal passeren en deelt vervolgens mede dat hij verwacht 

dat er zich ook voor de volgende verkiezingen nieuwe OR leden zullen melden, die deel uitmaken van 

deze vakorganisatie. 

 

De Voorzitter deelt mede dat de WOR Bestuurder heeft aangegeven te willen kijken naar het 

convenant faciliteitenregeling van de OR.  

 

De adviseur cie. PIOF geeft aan dat de werkgroep 2e loopbaanbeleid bij elkaar is geweest, er staat 

een vervolgafspraak voor 4 april gepland. Op korte termijn wil de werkgroep prioriteiten stellen en een 

notitie opstellen om voorafgaand aan deze afspraak aan te bieden. De werkgroep vindt het belangrijk 

om de achterban te betrekken bij het stuk, dit zal gebeuren door een aantal uitgangspunten te 

bespreken met de medewerkers. Dit zal kort toegelicht worden in de ov-vergadering. 

 

De Voorzitter geeft aan dat de kartrekker van het 2e loopbaanbeleid (GO) het GO heeft verlaten. Deze 

achterbanbeweging is heel belangrijk, afstemmen of de adviseur cie. PIOF zijn rol als zodanig kan 

innemen voor dit taakveld. Dit wordt toegelicht heden in de ov-vergadering. 

 

De Voorzitter geeft aan dat er afgelopen week een constructief gesprek inzake het Spoorboekje heeft 

plaatsgevonden met een afvaardiging van de OR, A. v.d. Velde, het hoofd C&R en de Ambtelijk 

secretaris WOR Bestuurder. Er is een vervolgbijeenkomst gepland op 15-02-2022, hofd C&R zal de 

commandant vragen om hierbij aan te sluiten. Verslag hiervan zal te zijner tijd besproken worden met 

de OR. 
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 Notulen 

 

3.1 

 

 Ter vaststelling: notulen OR-vergadering d.d. 26 januari 2022 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

3.2  Actiepuntenlijst 
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 Deze lijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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 Mededelingen, voortgang. 

 

4.1 

 

 Ter kennisname: ontvangen definitieve besluiten 

Geen definitieve besluiten ontvangen. 
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 Stukken ter info 

 

5.1 

 

 Evaluatie besluitvormingsproces 

Namens de OR zullen aan het vervolggesprek met het team bestuurs- en directieondersteuning 

deelnemen: S. Gijsen, W. Meessen en/ of R. Bruinen.  De afspraak hiertoe moet nog ingepland 

worden.  

 

5.2 

 

 Uitwerkingsbesluit Mandaten 

De commissie PIOF heeft dit opgepakt en zal een concept brief voorbereiden. 

 

5.3 

 

 HR visie 

De OR heeft op 26-01-2022 de HR-visie ter informatie ontvangen. De commissie PIOF zal deze in 
behandeling nemen. De commissie verwacht dat er van uit de HR-visie zullen stukken ter advies en 
instemming voorgelegd moeten worden aan de OR. Belangrijk om hierin naar de planning te kijken, de 
cie. PIOF vraagt om deze mee te nemen naar de bijeenkomst Spoorboekje. 
OR leden wordt gevraagd individueel te kijken naar deze stukken en reactie te sturen aan de 
commissie PIOF. 
 

5.4 

 

 Boek hoog waterramp 

De brief is ter informatie ontvangen op 26-01-2022, de commissie VGWM zal deze in behandeling 

nemen. Dit is een aankondiging voor publiceren, tijdens de ov-vergadering volgt een toelichting. 

 

5.5 

 

 Vaststellen P&C kalender 

De OR heeft deze op 26-01-2022 ter informatie ontvangen, de commissie PIOF zal deze in 

behandeling nemen. De commissie PIOF geeft aan dat de medezeggenschap niet benoemd wordt in 

het hele stuk, graag deze bespreken tijdens de bijeenkomst Spoorboekje. Tevens is het Artikel 24 

overleg niet opgenomen in de planning. De Voorzitter geeft aan dat dit onder directie overleg valt, 

waarbij we moeten afwachten of Burgemeester Petra Dassen de portefeuille Brandweer gaat 

voortzetten. Een aantal OR leden geven aan het goed is om dit in de ov-vergadering te benoemen en 

de OR het initiatief kan nemen voor het inplannen van dit overleg.  

Besluit de OR zal initiatief nemen tot het inplannen van artikel 24 overleg, Q2 en Q4. 

 

5.6 

 

 Afronding implementatie navigatie 

De OR heeft deze brief ter informatie ontvangen op 26-01-2022, de commissie VGWM zal deze in 

behandeling nemen en een concept reactie opstellen. De commissie heeft geen bespreekpunten 

hierover. 
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 Stand van zaken adviesaanvragen 

Er zijn geen adviesaanvragen ontvangen. 
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 Stand van zaken instemmingsverzoeken 

Er zijn geen instemmingsverzoeken ontvangen. 

 

Brandweerjubilea 

Adviseur cie. PIOF heeft geïnformeerd bij de medewerkers van C&R. Medewerkers zijn niet op de 
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hoogte van de intentie Brandweerjubilea. Het is belangrijk om hier het gesprek over aan te gaan, 

waarbij goed uitgelegd wordt waarom. Er zal een overleg gaan plaatsvinden tussen Bestuurder en 

C&R.  
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 Rondvraag 

 
OR lid geeft een terugkoppeling van de Managementbijeenkomst 07-02-2022. Hier zijn diverse 
projecten geïntroduceerd;  

• Samen aan tafel> weer opstarten. 

• Doorontwikkeling P&O> workshop leidinggeven meenemen in de P&O processen. 

• Leiderschap traject> 7 hele dagen met avondprogramma. 

• Werkbeleving onderzoek> nieuw onderzoek, nog bezig met resultaten en plan van aanpak 
vorig onderzoek. 

• P&C cyclus. 
Er komen vanuit diverse kanalen signalen binnen van werkdruk en hoeveelheid projecten. Het is een 
taak van de OR om deze signalen te melden bij de WOR Bestuurder.  
Reacties van de OR leden: 

• In 2016 begonnen met een belevingsonderzoek, hier kwam het signaal werkdruk naar boven. 

• Afgelopen jaar werkbelevingsonderzoek, hetzelfde signaal kwam weer naar boven. Hierop zijn 
actieplannen uitgezet, maar ondanks dit blijven er projecten bijkomen. 

• In het Artikel 24 overleg zou je dit kunnen benoemen en beetpakken. Brandweerzorg moet 
doorgaan, maar de vraag is of de projecten op de juiste plek worden toegewezen. 

• Een signaal afgeven wordt gezien als weerstand, het is een signaal van niet kunnen in 
werktijd, naast de lopende verantwoordelijkheden. Belangrijk mee te nemen in bespreking 
spoorboekje. 

• Er moet gezocht worden naar een praktische oplossing, samenhang van de projecten samen 
doorleven om de verandering welke we willen bereiken. Kunnen taken niet doorgeschoven 
worden? Bijvoorbeeld tijdelijke mandaten/ projecten doorschuiven van kazernechef aan 
ploegchef. 

• Leidinggevende staan achter de inhoud en de verandering, maar de leidinggevende moeten 
de tijd en de energie hebben om dit naast de verantwoordelijkheden uit te voeren. Dit is in de 
lijn als signaal gisteren aangegeven. 

• Het mandaat bij kazernechef laten liggen, maar uitzoekwerk door ander laten doen. 

• Stip op de horizon is de bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen, maar de 
praktijk/ facilitering is zo niet ingeregeld. 

• Ploegchefs meenemen in leiderschapstraject. Dit gebeurt in de tweede fase, afhankelijk van 
succes, wenselijk bevelvoerders hier ook in meenemen. 

• Leiderschapsprogramma is een verlengde van de HR-visie. 

• Voorzitter cie. VGWM geeft aan dat het belangrijk is om het signaal af te geven en hier aan 
tafel niet in oplossingen te denken. 

• Dhr. Speetjens geeft aan de andere kant medaille. Met het werkbelevingsonderzoek krijgt 
Directie een vorm van beloning, het artikel 24 overleg is belangrijk hier kun je dit signaal 
afgeven. 

Voorzitter zal dit agendapunt tijdens de ov-vergadering laten opnemen in de agenda. Indien nodig zal 
de OR een brief opstellen aan de Bestuurder.  
 
Aanwezigheid van de OR leden 
Dhr. Speetjens wil het punt aanwezigheid OR leden benoemen. De Voorzitter geeft aan dat dit al bij 
de mededelingen is besproken. Belangrijk dat de OR ook eigen initiatieven doet oppakken, niet alleen 
de stukken van de Bestuurder op de agenda. Bijeenkomst Spoorboekje belangrijk om de punten van 
de OR hierin te benoemen. OR ledenkunnen op het stuk reageren, dan wordt dit meegenomen in de 
volgende bespreking op 15-02-2022. 
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 Sluiting 

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

 


