
 

 

Notulen OR vergadering 

Datum 11-05-2022 

Voorzitter J.Beucken 

Aanwezig J. Beucken, B. Pepels, D. Jeurissen(adviseur OR), W. Plug, W. Meessen, D.     

Kelleter, T. Speetjens, R. Pallada, R. Molin, S. Gijsen, R. Bruinen, P. Hansen, 

A. Conings(Ambtelijk secretaris OR). 

Afwezig E. Verhoef( met kennisgeving), R. Thewessen( met kennisgeving), D.    

Berghs(zonder kennisgeving), H. Papers( met kennisgeving). 

Gast;      Angelique van de Velden( adviseur basis en beleid). 
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 Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering. 

Heden sluit Angelique van de Velde aan, als adviseur/ trainer. 
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 Mededelingen> ter informatie 

DB; 

• Er is gekozen voor een ander opzet van de agenda heden, in verband met de 

trainingsdagen en reces/ verlof, waardoor de agenda en stukken niet tijdig 

verstuurd kon worden. 

• We zullen vandaag stil staan bij terugkoppeling studiedagen en aantal 

voorliggende stukken. 

OR; 

• Geen mededelingen. 

 

Signalen; 

Er zijn een aantal signalen bij het DB binnen gekomen inzake verwerken van stukken, 

werkdruk, afhandelen lopende zaken. Het DB vraagt de OR leden naar hun 

bevindingen/ signalen in deze.  

 

OR leden/ commissies geven aan dat de workload hoog is, er veel stukken zijn 

binnengekomen ten tijde van reces en trainingsdagen. Belangrijk om goed te bewaken 

wat de haalbaarheid in 6 weken is. Tevens zijn niet alle stukken compleet geleverd, 

waardoor we de 6 weken termijn niet kunnen halen.  

Belangrijk structuur aanbrengen om de lopende dossiers goed af te handelen. 

Het DB geeft aan dat de OR afgelopen jaar een “interne werkwijze” heeft afgesproken, 

waarin een handleiding behandelen van dossiers is opgenomen. Hierbij wordt de vraag 
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gesteld, is deze handleiding werkbaar of moeten we zaken anders inregelen op basis 

van genoemde bevindingen/ signalen.  

 

Wat is het probleem? Wat is Oorzaak? Motivatie- kennis- werkdruk- workload- 

mogelijkheden werkgever om taak/ uren te vervullen- structuur. 

Wat zegt wetgeving? ATB-ATW overschrijding(verschil onder soort beroep), komen OR 

leden hier in de knel? Vrijstelling OR? 

Meten? Belangrijk om te onderzoeken, in beeld brengen wat je doet (vergadering-

training-lezen- commissie- achterban contact), zie hiertoe de mail werkgever over het 

declareren van de uren in motion. 

 

Oplossingen/ acties>  

- Checklist ontvangen en behandelen stukken (a.h.v. interne werkwijze/ 

handleiding)> format ontwikkeld door secretaris/ Ambtelijk secretaris OR> zij 

zullen aan de voorzijde de ontvangen stukken toetsen en waar nodig compleet 

laten maken, alvorens doorsturen aan de OR/ commissie.  

- BOB-formulier> formulier waarin de informatie gebundeld wordt en van 

daaruit als pré-advies ter tafel aan de OR kan aangeboden worden. 

Beeldvorming en Oordeelsvorming door commissie (thema hoeft niet door 

gehele commissie uitgediept worden). Besluit gehele OR samen.  

- Interne werkwijze/ handleiding> Ambtelijk secretaris heeft een stroomschema 

hierop ontwikkeld, welke tijdspad visueel maakt. De 6 weken termijn is bij 

benadering, is soms haalbaar en soms niet. 

- Spoorboekje/ Jaarplan> de werkgroep zal nog samen komen voor de laatste 

versie te bespreken, hiertoe maakt de Ambtelijk secretaris WOR een afspraak. 

Hieruit kan een Jaarplan voor de commissie opgesteld worden, waarbij de 

workload zichtbaar en behapbaar gemaakt kan worden. 

- Vergadercyclus> deze is hoog, moeten we hier iets mee in de planning voor 

voor komend jaar? Dit nemen we mee in de evaluatie tijdens de najaarstraining. 

- Samenwerken> we hebben elkaar nodig om het werk te doen, bij signalen 

contacteer het DB. 

- Kennis in de organisatie gebruiken> vb. medewerkers inzetten, inhuur 

adviseur, VGWM-commissie mag extra leden inzetten(instellingsbesluit),  

- Faciliteitenregeling> de Bestuurder heeft aangegeven hierover in gesprek te 

willen gaan. De OR heeft aangegeven het gesprek kan plaatsvinden, maar het 

convenant faciliteitenregeling geld voor de zittingsperiode. Het DB zal een brief 

opstellen voor Bestuurder.  

- Commissie verdeling nogmaals besproken> indien hulp nodig is trekken de 

commissies aan de bel bij de andere commissies of het DB. 

- Actiepuntenlijst> hierin zijn de lopende zaken opgenomen, van hieruit kan de 

commissie stand van zaken zien. Amtelijk secretaris zal onderscheid maken in 

commissies, waardoor overzichtelijker wordt. 

- Stukken> bij informatie> puur informatief, blijkt uit de informatie dat iets niet 

geregeld is dan inhoud en vragen stellen. 
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 Notulen en actiepuntenlijst 

 

3.1 

 

 Notulen OR vergadering en OV vergadering d.d. 20-04-2022 

Deze worden komende OR vergadering geagendeerd. 

   

3.2 

 

 Actiepuntenlijst; ter kennisneming 

Deze zijn voor kennisgeving aangenomen. 
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 Terugblik en terugkoppeling trainingsdagen> ter informatie/ afstemming 

• 21 en 22 april OR> zie verslag en sheets van de trainingsdagen in de bijlage. 

Kort stand van zaken werkgroepen;  

▪ Efficiënt en effectief vergaderen 

▪ Achterban communicatie 

▪ Spoorboekje 

▪ Artikel 24 

▪ Adviesaanvraag aanpassing organisatiedocumenten 

▪ Samenwerking nieuw DT-OR 

• Commissie PIOF> er wordt een korte terugkoppeling gegeven, er zal een 

verslag of PP gemaakt worden en verstuurd/ besproken worden met de OR. 

• Commissie VGWM> er wordt een korte terugkoppeling gegeven, er zal een 

verslag of PP gemaakt worden en verstuurd/ besproken worden met de OR. 

Er liggen op VGWM gebied heel veel verplichte taken en stukken, waarin samen 

met de organisatie een structuur/ jaarplan opgesteld moet worden. Waarbij 

belangrijk is om te kijken wat past binnen de workload van de commissie en 

hoe kunnen we eventueel andere medewerkers betrekken op basis van 

instellingsbesluit. Er wordt een top 3 van speerpunten gemaakt, welke de 

commissie belangrijk vindt om komende tijd op te pakken. De openstaande 

punten zullen op korte termijn besproken en afgehandeld worden.  

5 

 

 Wijziging directiestructuur en aanpassing organisatiedocumenten 

De OR heeft op 09-03 een definitief besluit ontvangen op fase 1 adviesaanvraag, de 

OR zal deze in behandeling nemen. 

De OR heeft op 04-04 een reactie brief ontvangen op brief 2 wijziging 

directiestructuur, de OR zal deze in behandeling nemen. 

Het DB is op 01-04 op hoofdlijnen geïnformeerd over de wijziging directiestructuur en 

aanpassing van de organisatiedocumenten welke hieruit voortvloeiend. 

De OR heeft op 06-04-2022 het adviesverzoek en bijlages ontvangen. Naar aanleiding 

hiervan heeft de OR een eerste reactie brief gestuurd. 

De Bestuurder en teamleider P&O hebben op 20-04 een toelichting gegeven. 

De Bestuurder heeft op 21-04 de reactie van de Bestuurder ontvangen op gestelde 
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vragen, waarbij gevraagde stukken zijn aangeleverd. 

De OR heeft deze brief en stukken kort doorgesproken tijdens de trainingsdagen, 

waarbij een werkgroep is samengesteld. De werkgroep is heden samengekomen om 

de ontvangen informatie te beoordelen, hieruit blijkt dat OR nog niet beschikt over de 

benodigde informatie en nog aanvullende vragen heeft.  

De werkgroep komt volgende week bij elkaar en zal dan een concept reactie brief 

opstellen, waarbij de OR om akkoord gevraagd wordt om deze brief door te sturen aan 

de Bestuurder. Daarna zal de werkgroep op basis van die informatie verder kunnen 

kijken naar de inhoud van de stukken om het advies te vormen. 
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 Artikel 24 overleg 

De OR heeft een concept agenda gestuurd aan de Bestuurder, tijdens de OV 

vergadering van 20 april heeft de Bestuurder aangegeven hierop een reactie te sturen. 

Deze heeft de OR nog niet ontvangen. 

Tijdens de OR vergadering van 25-05 zal de OR naar de agenda kijken en verdelen 

welke commissie welk stuk voorbereid en inbrengt tijdens het artikel 24 overleg. 

Tijdens het agenda overleg DB OR- Directieleden van 30-05, zal de agenda 

vastgesteld worden. 
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 2e loopbaanbeleid 

Adviseur OR heeft een conceptnotitie opgesteld, hierop zou hij graag consensus van 

de OR krijgen, om deze daarna te delen met Teamleider P&O, Bestuurder en 

Vakbonden. Deze notitie wordt door adviseur ingebracht en besproken tijdens een 

overleg op 02-06. 

 

Adviseur krijgt consensus van de OR op voorliggende notitie, actie AS versturen BS/ 

vakbondsbestuurders/ Manager P&O. 

 

Daarnaast heeft de adviseur met een aantal medewerkers (2e loopbaanbeleid 

uitstroom 2026) opgesteld en laten toetsen. Deze medewerkers zijn voornemens om 

brief tezamen op te stellen en ondertekenen, waarna deze overhandigd zal worden 

aan Bestuurder. 
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 Lopende zaken> ter afstemming/ opvolging 

Zie actiepuntenlijst voor stand van zaken lopende zaken. 
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 Rondvraag en sluiting 

De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdrage, de vergadering 

wordt om 20.50 uur afgesloten. 

 


