
 

 
Notulen OR vergadering 

Datum 20-07-2022 

Tijd 8:00 - 10:00 

Aanwezigen J. Beucken (voorzitter OR), B. Pepels(secretaris), P. Hanssen, W. Plug, W. 
Meessen, T. Speetjens, R. Pallada, H. Pappers, R. Bruinen, S. Gijsen, E. van 
Hoef, A. Conings (Ambtelijk secretaris). 

Afwezigen    Met kennisgeving; D. Kelleter, R. Molin, R. Thewessen. 
     Zonder kennisgeving; D. Berghs. 
 
 

   

0 

 

 Opening 

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

 

1 

 

 Vaststellen/ wijzigen agenda. 

 

2.1 

 

 Mededelingen DB 

 Het Startgesprek DB OR- VZ commissies- Directie heeft inmiddels plaatsgevonden, 
ter tafel een terugkoppeling door de aanwezigen bij agendapunt 2.3. 

 Landelijke notitie werkbelevingsonderzoek 2021 van NIPV, wordt gedeeld met de 
OR leden, dit in relatie tot WBO 2023 VRZL.  
OR heeft vragen en stuk ontvangen, welke nog doorleefd moet worden als OR. Er 
zijn afspraken gemaakt intern VRZL voor uitstel WBO 2022. Belangrijk dit op te 
pakken na zomer reces i.v.m. voorbereiding WBO 2023. 

 Signaal achterban> CvV cyclus terugkomdagen, inbrengen en bespreken in de OV. 
 LOOV> nieuwsbrief en verwijzing naar documenten van de vorige bijeenkomst. 

Volgende bijeenkomst 24 november, thema's; 2e loopbaanbeleid, Vrijwilligheid 
Brandweer en geestelijke verzorging VR. 

 Verkiezingen> de Voorzitter vraagt wie van de OR leden er bereid is om deel te 
nemen aan de verkiezingscommissie. 

2.2 

 

 Mededelingen OR 

Stukken welke ter behandeling voorliggen bij de commissie Veiligheid (2e kamer) in 
september zullen volgend overleg ter informatie gedeeld worden, hetzij; factsheet 
brandweerkerndata/ herziene handreiking Landelijk uniforme systematiek/ Spelregels voor 
vrijwilligheid. Het is goed om het met de vrijwilligers hierover te hebben, dit raakt indirect 
de beroepskrachten. Agenderen voor de OR vergadering 14-09.  
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2.3 

 

 Startgesprek DB OR- Directie 

Er wordt door de aanwezigen van het Startgesprek een terugkoppeling aan de OR gegeven. 
Faciliteitenregeling en OR Reglement wordt besproken 28 september, de Bestuurder zal 
vooraf bespreekpunten hiervoor aanleveren. 
De OR heeft diverse voorbeelden ter tafel benoemd, waarbij; de procesgang, OR 
betrokkenheid, samenspraak commissies en afdelingen borgen e.a. nader besproken is. De 
OR wil eerder in de procesgang betrokken worden, waarbij volledigheid van stukken aan 
de voorzijde belangrijk is. 
OR Reglement en Faciliteitenregeling is doorgesproken, de OR heeft aangegeven dat het 
OR Reglement als eerste besproken dient te worden, daar de verkiezingen (mei 2023) 
medio december worden gepubliceerd. Hieraan vooraf moet de OR geïnformeerd worden 
over welke bespreekpunten de Bestuurder heeft ten aanzien van OR Reglement en de 
Faciliteitenregeling.  
De aanwezigen hebben dit als een goed gesprek ervaren, belangrijk dat de processen/ 
afspraken goed geborgd worden.  
Van het startgesprek zijn aantekeningen gemaakt, deze kunnen tijdens de Heidag met 
dezelfde agenda doorlopen worden. Waarbij we samen de processen/ afspraken doorleven 
en vastleggen. Hierbij zal Angelique van de Velde de procesgang bewaken en borgen, zij 
zal zorgen voor uitgewerkt document na deze bijeenkomst. 

 

2.4 

 

 Brieven 

 De OR heeft onderstaande brieven ontvangen van Bestuurder, na de OV vergadering 
zullen deze dossiers op afgehandeld geplaatst worden; 
- Advies aanpassing organisatiedocumenten> definitief besluit genomen. 
- Instemming Brandweerjubilea> definitief besluit genomen. 
- Instemming verzuim- en preventiebeleid> definitief besluit genomen. 
- Informatie formatieoverzicht 2021> aangepaste brief ontvangen. 

 De OR heeft de instemmingsbrief expositieprotocol en vaccineren medewerkers 
verstuurd aan de Bestuurder op 18-07-2022, na de OV vergadering zal dit dossier 
op afgehandeld geplaatst worden. 

2.5 

 

 OV vergadering; voorbespreking 

Ter tafel wordt de OV agenda voorbesproken. 

 

3.1 

 

 Notulen OR vergadering d.d. 06-07-2022; ter vaststelling 

Ter tafel wordt verslag vastgesteld. 
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3.2 

 

 Actiepuntenlijst; ter kennisneming 
Werkwijze actiepuntenlijst bespreken tijdens een komende OR vergadering. Ter tafel wordt 
besloten om dit nader te bekijken aan de hand van hetgeen tijdens Heidag 05-10 
besproken wordt, aan de hand van de nieuwe werkwijze/ proces. 

 

5 

 

 Stand van zaken stukken ter informatie 

 

5.1 

 

 Faciliteitenregeling 

De Bestuurder heeft laten weten dat zij een 2-tal gesprekken (28-09 en 03-11) heeft 
ingepland voor onderwerp Faciliteitenregeling en OR reglement. Dit is besproken in 
Startgesprek 12-07. Het DB OR heeft de Bestuurder gevraagd om bespreekpunten en 
denkwijzen van Bestuurderskant aan te leveren voorafgaand aan het gesprek.  
Het OR Reglement zal als eerste besproken moeten worden, dit in verband met de opstart 
van de Verkiezingen mei 2023 in september. 

 

6 

 

 Stand van zaken adviesaanvragen 

Geen nieuwe adviesaanvragen ontvangen. 

 

6.1 

 

 WGA/ ZW eigenrisicodragerschap (ERD) 

De VGWM commissie is door ARBO afdeling op de hoogte gebracht van onderzoek Robidus 
inzake WGA/ ZW ERD (artikel 25.1.m WOR), de VGWM commissie heeft hier al informatie 
over ontvangen. De definitieve brief en stuk volgt nog aan de OR. 
 
Op 07-09 zal er een toelichting gegeven worden aan de commissie VGWM vanuit Robidus, 
wie van de OR wil aansluiten kan dit doorgeven aan voorzitter VGWM commissie. 

 

7 

 

 Stand van zaken instemmingsverzoeken 

Geen nieuwe instemmingsverzoeken ontvangen. 

 

8 

 

 Rondvraag 

 

 Signaal CvV> er zijn een aantal vragen van medewerkers gekomen ten aanzien van 
de beroepsoefendagen cyclus. Voorheen werd dit per ploeg ingepland, in 
tijdsbestek van 4 weken. Nu wijzigt dit in gelijktijdig 2 ploegen samen inplannen in 
tijdsbestek van 2 weken, mogelijkheid voor ruilen is beperkt. Waarbij medewerkers 
in de knel komen met hun verlof aanvragen en ATB. Medewerkers zijn terug 
verwezen naar de lijn.  
Vragen OV; 
Waarom deze cyclus eenzijdig aangepast?  
Is dit vooraf afgestemd met medewerkers? 
Raakt arbeids- en rusttijden voor medewerkers.  
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 Ibabs> Petro aangemeld, melding Ibabs ontvangen, maar geen inzage in de 
stukken. Bundel per mail gestuurd. 

 Aankondiging Ambtelijk secretaris OR. 
 Thema veiligheid> ontvangen jaarverslag vertrouwenspersoon, VGWM zal dit 

doornemen en waar nodig een toelichting vertrouwenspersoon vragen in de OR 
vergadering. Er heeft een gesprek bedrijfsarts plaatsgevonden, hier zijn 
problematieken benoemd- hoe gaan we deze intern oppakken- vertalen naar 
richting gevende signalen- WBO op afdeling. 
WBO 2023 meenemen vraagstelling veiligheid- werkdruk- enz. 
Commissie VGWM en werkgroep WBO nemen deze mee. 

 
9 

 

 Sluiting 

De Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 10.00 
uur. 
 

 


