
 

 

Notulen OR vergadering 

Datum 25-05-2022 

Tijd 8:00 - 10:00 

Aanwezig  J. Beucken, B. Pepels, H. Pappers, W. Plug, W. Meessen, D. Kelleter, T. Speetjens, R. 

Pallada, R. Molin, R. Thewessen, S. Gijsen, A. Conings (Ambtelijk secretaris OR). 

Afwezig  E. Verhoef (met kennisgeving), D. Berghs (zonder kennisgeving), D. Jeurissen (adviseur 

OR, met kennisgeving), R. Bruinen (met kennisgeving), P. Hansen (met kennisgeving). 

 

   

0 

 

 Opening 

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

 

1 

 

 Vaststellen en wijzigen agenda 

 

1.1 

 

 Leiderschapsprogramma  

Ter tafel sluit projectleider Leiderschapsprogramma aan voor een toelichting stand van zaken. De 

Bestuurder heeft op 16-05 een reactiebrief gestuurd aan de OR op de brief van 09-03.  De 

commissie PIOF zal deze in behandeling te nemen. 

 

Stand van zaken door projectleider; 

Op 17 is de organisatie gestart met de bijeenkomst. Tijdens deze sessie hebben we gesproken 

over wat er op papier staat over visie en missie van de organisatie, wat houdt dit in over hoe deze 

organisatie moet zijn, wat verwachten we hierin van ons zelf en de mensen waarmee we werken. 

Inhoud is te vroeg om hier nu mededelingen over te doen. Het inhoudelijke stuk is aan een 

klankbordgroep leidinggevende en kazernechefs voorgelegd, met de vraag ‘kunnen we ons hierin 

vinden’, met als gevolg een werkbaar concept. 

De voortgang van programma ligt op schema, ondanks de opgelopen vertraging. Er is een 

positieve flow, het loopt voortvarend. De volgende bijeenkomst is in juli gepland. Ook wordt 

bekeken hoe dit programma op te oppakken met de ploegchefs. De OR bespreekt een aantal 

vragen met de projectleider. 

 

Vragen OR:  

Effecten naar de medewerkers te verwachten? Doelen welke zichtbaar gaan worden? 

Projectleider> medewerkers zullen dit gaan merken, hopelijk in de positieve zin, in welke 

hoedanigheid is op dit moment nog niet in te schatten. 

 

Voor OR is het moeilijk voor te stellen wat ze aan het doen zijn, op inhoud? 

Projectleider > het is een dynamisch (groei)proces wat we doen, er is vanuit het verleden een 

discrepantie tussen beelden management en de ervaringen op de werkvloer. Er staan mooie 

dingen op papier, maar het uitdragen hiervan is lastig. Daarmee kunnen we niet vooraf bepalen 

wat de flow gaat zijn.Er is oog voor de boodschap, er wordt op persoonlijk gerichte manier met 

elkaar gewerkt. Dat vormgeven in een rode draad en voorleggen aan de medewerkers of zij zich 

hierin gaan vinden, waarom wel of niet en wat heb je nodig. Leerpunten hieruit meenemen om 

naar een stabieler geheel te krijgen. Niet verzanden in management termen, maar bruikbare 

zaken. Praktische sessies waarin we bezig zijn met methodieken. 
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Volgt er een terugkoppeling aan de persoon over deelname? 

Projectleider > er wordt gestuurd op peer- feedback, men wisselt met elkaar uit, een spiegel 

tussen directe collega’s. Specifieke feedback kan geïnitieerd worden vanuit de deelnemers is er 

niet, hoofdmoot zal groepsgewijs plaatsvinden. 

 

Signalen vanuit groep, vorm van rapportage? 

Projectleider > is mijns inziens niet ter sprake, management neemt deel in dezelfde sessies, geen 

rapportages op de persoon. 

 

Meegeven aan de deelnemers zaken oefenen in teams? 

Projectleider > alles wat we doen stopt niet bij de training, dit moet je ervaren door te doen in de 

praktijk. We beiden de tools aanbieden en de gelegenheid bieden te reflecteren op het geleerde. 

Hoe de deelnemers dit in de praktijk doen is naar eigen inzicht en keuze.  

 

Kan medewerker zich vrij voelen om kritiek te geven naar leidinggevende? 

Projectleider > ja, men mag op professionele wijze kritiek/ feedback geven.  

 

Programma loopt, hoe houden jullie dit scherp? 

Projectleider > onder de aandacht blijven brengen, vakbekwaam worden en blijven, 

leidinggevende scherp blijven op methodieken/ geleerde. Waar nodig/ gewenst extra trainingen 

of terugkom dagen inzetten.  

Advies OR> plan een reflectie moment in het Jaarplan in, biedt de ruimte hoe afgelopen jaar is 

geweest, bespreek wat er komend jaar nodig is. 

 

 

2 

 

 Mededelingen 

 

2.1 

 

 DB 

• Agendaoverleg 30-05> bespreken OV agenda en artikel 24 overleg.  

Zijn er agendapunten vanuit de OR- commissies. 

2.2 

 

 OR 

• Geen mededelingen. 

3 

 

 Notulen 

 

3.1 

 

 Notulen OV-vergadering d.d. 20-04-2022; ter informatie 

Deze zullen opgevoerd worden komende OR en OV vergadering 8 juni. 

 

3.2 

 

 Notulen OR vergadering d.d. 20-04-2022; ter vaststelling 

Naar aanleiding van; 

Op 2 juni staat er een overleg gepland over Jaarrekening 2021 en Begroting 2023, wie namens de 

OR wil aansluiten laat dit weten aan de voorzitter van de commissie. 
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Verslag wordt ter tafel vastgesteld.  

 

3.3 

 

 Notulen OR vergadering 11-05> ter vaststelling 

Verslag wordt ter tafel vastgesteld.  

 

Ambtelijk secretaris zal aan de hand van de laatste vergadering een aantal formats nog nader 

uitwerken en tijdens de OR vergadering van 8 juni agenderen. Hetzij; checklist ontvangen en 

behandelen stukken, BOB-format, stroomschema behandelen stukken. 

 

3.4 

 

 Actiepuntenlijst; ter kennisneming 

Deze wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 

4 

 

 Mededelingen, voortgang. 

 

4.1 

 

 Post> ter informatie en afstemming 

 

Brieven/ informatie ten aanzien van faciliteiten en financiën; de OR stemt ter tafel af hoe deze op 

te pakken. Onderdeel financiën zal ook ter sprake bij artikel 24 overleg. DB OR zal brief 

voorbereiden aan de Bestuurder, volgend overleg agenderen. 

OR> de Bestuurder heeft gevraagd om tijdens de zittende periode in gesprek te gaan, zodat de 

nieuwe OR daarmee kan starten. Het is goed om het gesprek aan te gaan als OR met de 

Bestuurder, maar de nieuwe OR bepaald bij aanvang zittingsperiode met de Bestuurder het 

definitieve convenant. Volgens de CAR UWO hoeft de OR deze pas te bespreken met de nieuwe 

OR, zoals afgesproken in het convenant en OR Reglement.  

OR is van mening dat dit proces zorgvuldig moet opgepakt worden. Het is goed om hier samen 

als OR en Bestuurder over in gesprek te gaan, belangrijk is functionaliteit van de 

medezeggenschap. Spreekt het de medewerkers aan om lid te worden van de medezeggenschap.  

 

Ingekomen stukken; 

• Artikel 24 overleg> reactiebrief en memo agenda Bestuurder ontvangen, zie punt 5.3. 

• Leiderschapsprogramma> reactiebrief Bestuurder ontvangen, zie punt 1.1. 

• RCDV-notitie goed werkgeverschap na dienstongevallen> informatiebrief Bestuurder 

ontvangen, afstemmen 8 juni OR vergadering. 

• Rapportage ongevallen en meldingen agressie en geweld 2017-2021> informatiebrief 

ontvangen, doorgestuurd aan VGWM-commissie ter behandeling. 

• Uitnodiging startgesprek Directie en DB OR op 12 juli gepland. OR bespreekt nogmaals 

dat samenwerking belangrijk is en het goed is om een gezamenlijk (hei) dag hiertoe te 

plannen. 

• Tijdcompensatie OR en GO in Motion> informatie mail ontvangen. 

Indien er vragen/ opmerkingen zijn kun je deze oppakken met betreffende. 

Project is nog niet afgerond, module is in gebruik genomen, signaal registeren als week 

om is afgegeven.  

4.2  Doorontwikkeling MFP 
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 De OR ontving 20-04 een brief van bestuurder over stand van zaken doorontwikkeling MFP, OR 

heeft positief geadviseerd over functie coördinator MFP en vakbekwaam blijven en het structureel 

invulling geven aan het organiseren van het vakbekwaam blijven van de MFP. Middels deze brief 

en de bijlage informeert de bestuurder de OR over stand van zaken met betrekking tot het 

vakbekwaam blijven van de MFP. De commissie PIOF heeft deze in behandeling genomen en geeft 

stand van zaken. 

 

De OR heeft gevraagd om op de hoogte gehouden worden, maar het is nog niet klaar. Het is een 

positieve stuk, wel zijn er een aantal vragen. Deze worden opgepakt en afgestemd met de 

commissie. Terugkoppeling door de commissie in de OV. 

 

4.3 

 

 Roosterreglement en pauzeregeling MKB 

De OR ontving de brief van de WOR Bestuurder d.d. 28-02-2022 definitief besluit 

roosterreglement en pauzeregeling MKB. 

Deze is in behandeling genomen bij de commissie VGWM, de Ambtelijk secretaris heeft input 

voor brief aangeleverd per mail, nog geen reactie ontvangen. OR besluit dat er geen reactie brief 

gestuurd hoeft te worden. 

 

5 

 

 Stukken ter info 

 

5.1 

 

 Formatieoverzicht 21.10.2021 

De OR heeft een reactie brief gestuurd aan de WOR Bestuurder d.d. 26-01-2022. 

Hiertoe heeft een overleg plaatsgevonden op 08-03 tussen afvaardiging OR en DT. 

Naar aanleiding hiervan heeft de OR een brief gestuurd aan de Bestuurder, d.d. 08-04-2022. De 

Bestuurder heeft hierop gereageerd in de brief B0400/EB286 eerste reactie OR 'aanpassing 

organisatiedocumenten'. 

De werkgroep advies aanpassing organisatiedocument zal deze meenemen in behandelen van 

adviesaanvraag, maar adviseert de Bestuurder op de vragen separaat in brief te beantwoorden. 

Als de vragen beantwoord zijn, kan dit dossier gekoppeld worden aan formatieoverzicht 2022. 

 

5.2 

 

 Vaststellen P&C kalender 

De commissie PIOF heeft deze in behandeling genomen, hierop een brief opgesteld, welke 

verstuurd is aan de Bestuurder. De OR vraagt de Bestuurder om de OR op te nemen in de P&C 

kalender vanaf 2022. 

 

5.3 

 

 Artikel 24 overleg 

Het overleg is ingepland op 15-06-2022, de OR heeft een concept agenda en tijdspad verstuurd 

aan de Ambtelijk secretaris WOR, ter afstemming met de WOR Bestuurder. 

De WOR Bestuurder heeft tijdens de OV vergadering aangegeven dat zij hierop een reactie zullen 

sturen. Zij geven aan dat niet alle punten besproken kunnen worden en doorgeschoven moeten 

worden naar volgend overleg. De OR heeft een brief en notitie van de Bestuurder ontvangen ter 

afstemming in agendaoverleg van 30-05.  

 

De OR is van mening dat de concept agenda voldoet voor artikel 24 overleg, deze 

bespreekpunten op laten staan en ter tafel kan aangegeven wat niet behandeld kan worden en 
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doorgeschoven gaat worden naar het volgende artikel 24 overleg. OR vraagt om het overleg eind 

2022 tijdig in te plannen om samen tot een tijdige afstemming te komen. Het DB heeft een 

reactie brief opgesteld, ter tafel is consensus om deze te versturen. 

 

Het DB zal bekijken wat er ingebracht moet worden tijdens het artikel 24 overleg. Tijdens de OR-

vergadering van 8 juni agenderen en afstemmen welke commissie/ OR leden welk punt 

inbrengen tijdens het overleg 24 overleg. 

 

5.4 

 

 Gebruik dienstvoertuigen niet- operationeel personeel 

OR heeft op 04-04 een brief ter informatie ontvangen, hiertoe heeft de OR nog een bijlage 

(memo) ontvangen. De commissie VGWM zal deze in behandeling nemen. 

 

5.5 

 

 Inventarisaties en opties voor oefenen 

De OR heeft op 24-02 een brief ontvangen van de WOR Bestuurder, de commissie VGWM heeft 

deze in behandeling genomen. 

 

De OR heeft het stuk Vakbekwaam nog niet ontvangen, de commissie heeft aan de voorzijde 

gesproken over de inhoud van het stuk, met de steller. Hierin heeft de commissie een aantal 

punten aangedragen, het stuk zou herzien worden en dan aan de OR gestuurd worden.  

De OR vraagt zich af hoe ga je dit nader gaat vormgeven en implementeren.  

Het is een goed start stuk, waarbij de randvoorwaarden nog verder uitgewerkt moeten worden, 

de route ernaar toe is niet helder.  

Implementatieplan ontbreekt waarin duidelijke informatie wordt gegeven; weg ernaartoe, 

tijdspad, borging, monitoren, toetsen, communicatie aan de medewerkers enz. Belangrijk om 

mee te nemen in de instemmingsreactie, voorstel ½ jaarlijks afstemmen stand van zaken en 

implementatieplan.  

 

5.6 

 

 Informatiebrief m.b.t. faciliteitenregeling OR 

De WOR Bestuurder heeft een informatiebrief m.b.t. de “faciliteitenregeling OR” gestuurd aan de 

OR. Zie punt 4.1. 

 

5.7 

 

 Veiligheidsrapportage 1e helft 2021 

De WOR Bestuurder heeft op 06-04 een reactie brief gestuurd. 

Commissie VGWM heeft de brief ontvangen, zal deze in behandeling nemen en bespreken waar 

nodig. Hierover zal de commissie in komende OV vergadering een mededeling doen.  

 

5.8 

 

 Informatiebrief inzageverzoek financiën 

De OR heeft op 06-04 de WOR een informatiebrief gestuurd inzake “gewenste inzage en 

betrokkenheid financiën bij de organisatie”. 

De OR wil graag samen met de WOR Bestuurder proces afspraken maken aangaande inzage 

financiën, ontvangen stukken, betrokkenheid OR bij financiën enz. 

De OR acht het van belang voor de uitoefening van zijn taak dat de OR vroegtijdig de benodigde 

informatie ontvangt, zoals eveneens beschreven in de WOR. 

De OR wil hiertoe samen een afspraak plannen met de Bestuurder om nader afspraken te maken. 
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OR zal belang gang van zaken financiën benoemen in artikel 24 overleg, betrokkenheid OR bij 

financiën wordt opgenomen in de P&C kalender. De commissie PIOF zal dit ook meenemen in de 

gesprekken met de controller. Zij hebben op 2 juni een gesprek over de Jaarrekening 2021 en de 

Begroting 2023, hierin zullen zij meenemen het inplannen van de kwartaalgesprekken, dit heeft 

al langere tijd niet plaatsgevonden.  

Dit zullen we ook meenemen in de gesprekken samenwerking Directie en OR. 

 

6 

 

 Stand van zaken adviesaanvragen 

 

6.1 

 

 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 vragen en 

stukken aangeleverd. 

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

werkgroep is samengesteld. 

 

De werkgroep is samen gekomen om de ontvangen informatie te beoordelen en een eerste 

reactie op te stellen, deze wordt ter tafel toegelicht. De werkgroep heeft een aantal vragen, 

aanvullende informatie nodig en op sommige punten een eerste reactie. Ook vinden er achterban 

consultaties plaats. De werkgroep zal de conceptbrief sturen aan de OR leden, waarop zij graag 

uiterlijk 30 mei een reactie willen in verband met versturen aan de Bestuurder. De werkgroep 

heeft gevraagd aan teamleider P&O en Bestuurder om de brief schriftelijk te beantwoorden en 

ook op korte termijn mondeling te bespreken.  

 

7 

 

 Stand van zaken instemmingsverzoeken 

 

7.1 

 

 Brandweerjubilea 

De OR heeft op 26-01-2022 een reactie brief gestuurd aan de WOR Bestuurder. 

Naar aanleiding hiervan zullen er gesprekken gepland worden tussen Directielid en betreffende 

medewerkers. De OR heeft een reactie brief van de WOR Bestuurder ontvangen de datum 09-03, 

de OR heeft deze in behandeling genomen. 

Er heeft op 18-04 een gesprek plaatsgevonden met teamleider P&O, Brandweercommandant en 

afvaardiging OR, waarvan ter tafel een terugkoppeling.  

De OR vraagt de commissie PIOF om dit stuk neer te leggen bij het GO. 

Bestuurder neemt stelling in voor aanpassen, Landelijke regeling niet volgen.  

De OR vraagt zich af of dit kan? Navragen bij GO? Is er een financiële benadeling? Is er een 

overgangsregeling voor zittende mensen?  

Zijn alle betrokken medewerkers persoonlijk benaderd?  
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7.2 

 

 Verzuim en preventiebeleid 

De OR ontving op 13-04 de brief met het instemmingsverzoek voor verzuim en preventiebeleid. 

De VGWM-commissie heeft deze in behandeling genomen, stand van zaken. 

 

De 6 weken reactie termijn 25-05 zal niet haalbaar zijn, daar de OR deze adviesaanvraag niet 

tijdig in behandeling heeft kunnen nemen in verband met OR-trainingen en reces. Tevens heeft 

de OR nog stukken moeten opvragen welke niet bij de adviesaanvraag meegestuurd waren.  

De commissie heeft ontbrekende stukken opgevraagd, hetzij contract arbodienst i.v.m. 

toevoegen verzuimconsulent, pilot uitgangspunten en evaluatie pilot verzuimconsulent. Tevens 

hebben we de offerte verzuimconsulent ontvangen.  

De commissie heeft heden een gesprek met de verzuimconsulent. De OR zal een mail sturen in 

verband met uitstel en komende week een reactie brief verzuim opstellen. 

Tevens is er een afspraak met de bedrijfsarts ingepland op 22 juni. 

 

8 

 

 Rondvraag 

 

De Voorzitter geeft een korte terugkoppeling van hetgeen besproken is met de Ambtelijk 

secretaris OR en teamleider P&O, dit aangaande uren en werkbord.  

Belangrijk om zaken inzichtelijk te maken, zoals vorige OR-vergadering besproken uren, 

faciliteiten, knelpunten enz. Uren verantwoorden, zijn er uren beschikbaar? Kunnen we deze 

inzetten op basis van inhuur? 

 

Belangrijk;  

 

- Stukken> vanuit de Bestuurder kant ontvangen we stukken niet altijd compleet. 

Waardoor de 6 weken termijn niet haalbaar is. Dit aan de voorzijde oppakken met de 

checklist en contact Ambtelijk secretaris WOR en OR. 

- OR heeft afspraken gemaakt tijdens de trainingsdagen, zie verslagen trainingsdagen april 

en verslag OR vergadering 11 mei. Hiermee gaan de commissies individueel aan de slag, 

terugkoppeling tijdens de OR-vergaderingen. Najaar trainingen weer oppakken stand van 

zaken en bijstellen. 

- Inzichtelijk maken> uren, faciliteiten, hoeveelheid stukken vanuit de commissie/ OR lid. 

Geef de knelpunten aan bij DB OR. 

- Kijken naar de vergaderstructuur, is deze planning haalbaar?  

Moeten we de soort vergaderingen aanpassen, bijvoorbeeld OR vergadering minder en 

commissievergadering meer? 

- Is de OR reactief of actief? Wat is behapbaar? Waar liggen de speerpunten? Hoe vertalen 

we deze naar een Jaarplan commissie? 

 

9 

 

 Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 10.10 uur. 

 


