
 

Notulen Overlegvergadering 

Datum 20-07-2022 

Tijd 10:00 - 12:00 

Aanwezigen 

 

Organisatie; 

L. Houben (WOR Bestuurder), P. Winkens (Manager C&R en Bedrijfsvoering), M. Weijts 

(teamleider P&O), E. Bougie (Ambtelijk secretaris WOR). 

OR; 

J. Beucken (Voorzitter OR), B. Pepels (secretaris OR), P. Hanssen, W. Meessen, S. 

Gijssen, T. Speetjens, R. Pallada, W. Plug, R. Bruinen, E. van Hoef, A. Conings 

(Ambtelijk secretaris OR). 

Afwezigen OR 

Met kennisgeving; H. Pappers, D. Kelleter, R. Thewessen, R. Molin. 

Zonder kennisgeving; D. Berghs. 

 

   

0 

 

 Opening 

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

 

1 

 

 Vaststellen/ wijzigen agenda. 

Geen wijzigingen. 

 

2.1 

 

 Mededelingen Directie 

• Het Startgesprek op 12 juli heeft de WOR Bestuurder als een fijn gesprek ervaren. De Directie zal 

aansluiten bij de Heidag OR met thema samenwerking op 5 oktober aanstaande. 

• Reanimatie> naar aanleiding van de vraag van de OR inzake reanimatie is er een notitie 

opgesteld, deze volgt aan de OR. 

• Landelijke informatie> ter informatie. 

• Bericht uitrukkleding VIP> afgelopen week stond er een bericht op VIP over uitrukkleding, deze 

was vanuit Service center eenzijdig geplaatst. De WOR Bestuurder heeft, refererend naar afspraak 

OR startgesprek, dit bericht eraf laten halen. Belangrijk dat hier een gebruikersgroep voor wordt 

ingesteld om dit onderwerp te bespreken en testen. 

2.2 

 

 Mededelingen OR 

• DO besluiten> deze worden gepubliceerd op VIP, naar aanleiding hiervan zijn er afspraken 

gemaakt over inbrengen van deze dossiers aan de OR. 

3.1 

 

 Notulen OV-vergadering d.d. 08-06-2022; ter vaststelling 

Notulen ter tafel vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van; 

- De OR vraagt of zij het verslag artikel 24 overleg voor het zomerreces kunnen ontvangen, er 

wordt aangegeven dat getracht wordt dit volgende week toe te sturen. 
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- Ambtelijk secretaris OR heeft het verslag voorgelegd aan de voorgaande Bestuurder, daar hij de 

voorzitter van de OV vergadering was, hij was akkoord met verslag. 

 

3.2 

 

 Actiepuntenlijst; ter kennisneming 

Deze wordt ter kennisneming aangenomen. 

 

De WOR Bestuurder dankt de OR voor de dossiers welke de laatste weken zijn afgehandeld voor het 

zomerreces. 

De OR geeft aan dat zij de actiepuntenlijst tijdens komende trainingsdag samenwerking willen bespreken, 

dit in verband met doorlooptijd en opvolgen dossiers. 

 

4 

 

 Definitieve besluiten; ter afhandeling 

• De OR heeft op 11-07 onderstaande definitieve besluiten ontvangen van de WOR Bestuurder, 

deze dossiers kunnen na de vergadering als afgehandeld worden opgenomen;  

o Instemming Brandweerjubilea. 

o Advies aanpassing organisatiedocumenten. 

o Instemming verzuim- en preventiebeleid. 

• De OR heeft naar aanleiding van diverse ontvangen brieven van de WOR Bestuurder op 30-06 een 

reactie brief gestuurd met stand van zaken over diverse dossiers. Een aantal dossiers kan na de 

vergadering als afgehandeld worden opgenomen. 

5 

 

 Informatie stukken; stand van zaken 

 

5.1 

 

 Artikel 24 overleg 

Het artikel 24 overleg heeft plaatsgevonden op 15 juni, verslag volgt komende week via de 

Bestuurderskant. 

 

OR geeft aan dat het belangrijk is om tijdig afspraken te maken inzake najaarsoverleg artikel 24, wordt 

meegenomen in bespreking werkgroep Spoorboekje. Vanuit de Bestuurderskant zal hiertoe een 

uitnodiging volgen. 

 

5.2 

 

 Formatieoverzicht 21.10.2021 

De OR heeft aangegeven de beantwoording van de bief van 06-04 in een aparte brief te willen ontvangen, 

in plaats van de reactie in de brief advies aanpassing organisatiedocumenten. De WOR Bestuurder heeft 

deze brief op 11-07 verstuurd aan de OR. De OR zal deze in behandeling nemen. 

 

5.3 

 

 Vaststellen P&C kalender 

De OR heeft op 01-06 een reactie brief van de Bestuurder ontvangen. 

De Ambtelijk secretaris OR heeft contact opgenomen met Directie, daar de inhoud van de brief niet 

geheel kloppend is.  

WOR Bestuurder geeft aan dat er een aantal zaken in kader van WOR niet kloppend zijn in de gestuurde 

brief, deze brief wordt ingetrokken en opnieuw verstuurd aan de OR. 

 

Naar aanleiding van, de PIOF commissie heeft gesprekken gehad met de controller. Hier is afgesproken 
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dat de OR opgenomen wordt in de P&C cyclus van 2023.  

De eerste stappen in de procesgang afstemming controller- commissie PIOF zijn gemaakt. Voor 

afstemming afdeling P&O- commissie PIOF moet nog een afspraak gemaakt worden voor afstemming, 

onderwerpen en betrokkenheid. 

 

5.4 

 

 Brief OR> signaal hoeveelheid projecten en werkdruk 

De OR heeft op 17-02 een brief aan de Bestuurder gestuurd inzake signaal hoeveelheid projecten en 

werkdruk. Deze wordt elke OV als stand van zaken opgenomen. 

 

Naar aanleiding van de Landelijke notitie werkbelevingsonderzoek (WBO), wil de OR in dit kader thematiek 

veiligheid meenemen in WBO VRZL. 

De WOR Bestuurder heeft een update eerste kwartaal aandachtspunten WBO ontvangen, wat doet de 

organisatie met de aandachtspunten van het WBO onderzoek 2021. Vanuit afdeling P&O zal hierover een 

update geplaatst worden op VIP. 

 

5.5 

 

 Informatiebrief inzageverzoek financiën 

De OR heeft op 06-04 de OR een informatiebrief gestuurd inzake inzage en betrokkenheid financiën bij 

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

OR heeft een reactie brief van de WOR Bestuurder ontvangen op 1 juni. De procesgang inzake financiën 

zal meegenomen worden in de gesprekken samenwerking. 

 

De eerste stappen in afstemming commissie- controller zijn reeds uitgezet, belangrijk om de procesgang 

Financiën te doorlopen en afspraken te maken tijdens de Heidag 05-10. 

 

5.6 

 

 MFP> stand van zaken doorontwikkeling 

De OR heeft op 20-04 een brief ter informatie van de WOR Bestuurder ontvangen. Naar aanleiding hiervan 

heeft de OR een reactie brief verstuurd op 30-06. Dit dossier kan na de OV vergadering op afgehandeld 

worden geplaatst. 

 

5.7 

 

 RCDV notitie goed werkgeverschap na dienstongevallen 

De OR ontving op 16-05 de informatiebrief van de WOR Bestuurder, RCDV notitie goed werkgeverschap 

na dienstongevallen. 

Tijdens de OV vergadering van 8 juni is deze besproken; “Volgens de OR behoeft een regeling verzekering 

instemming van de OR, hetzij een regeling werknemers en Arbo gerelateerd. Het idee achter de notitie is 

positief ontvangen, in afwachting van de uitwerking naar regionaal beleid. De WOR Bestuurder geeft aan 

dat dit onverlet een belangrijk onderwerp is, proces lokaal moet goed bekeken worden, nadrukkelijk aan 

de orde brengen, wat bij GO en OR. Teamleider P&O zal dit afstemmen met de 

Brandweercommandant”. De OR is in afwachting van reactie van de WOR Bestuurder. 

 

5.8 

 

 Jaarverslag vertrouwenspersoon 2021 

De OR heeft op 06-07 de informatiebrief en jaarverslag Vertrouwenspersoon ontvangen. De commissie 

VGWM zal deze in behandeling nemen. 
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De OR geeft aan dat voorgaande jaren de verslaglegging uitgebreider was, in kader van AVG zal dit niet 

meer mogen. De VGWM commissie zal deze bespreken en waar nodig de vertrouwenspersonen vragen 

voor een toelichting in de OR vergadering. 

 

6 

 

 Adviesaanvragen; stand van zaken 

 

6.1 

 

 Wijziging directiestructuur en aanpassing organisatiedocumenten 

De OR heeft op 22-06 een reactie brief aan de WOR Bestuurder gestuurd waarin zij een positief advies 

afgeeft. De WOR Bestuurder heeft op 11-07 een reactie brief aan de OR gestuurd, het voorgenomen 

besluit is omgezet in een definitief besluit. Stand van zaken wordt ter tafel besproken. 

 

6.2 

 

 Implementatie GIM 

De OR heeft een negatief advies afgegeven, naar aanleiding hiervan een brief ontvangen van de WOR 

Bestuurder op 01-06. Op 30-06 heeft de OR hierop een reactie brief gestuurd, de OR blijft bij het 

standpunt negatief advies. De OR vindt het belangrijk dat er de juiste gesprekken gevoerd worden met de 

juiste medewerkers. Stand van zaken wordt ter tafel besproken. 

 

De WOR Bestuurder geeft aan dat de Projectleider een gesprek gaat inplannen met betreffende 

medewerkers, maar hierover eerst meer helderheid wenst ten aanzien van welke groep medewerkers. 

 

Afspraak> Projectleider gaat hierover in gesprek met betreffende ROT functionarissen (Officier, plotter, 

HOvD, e.a., collega OR leden). 

 

Bespreekpunten> wat vinden we van proces, stuk doorleven, vragen en knelpunten doorspreken. 

Stuk> daarna het stuk verder uitwerken en voorleggen aan de OR. 

 

Belangrijk in het kader van nieuwe werkwijze medezeggenschap, bij volgende nieuw beleid- thema, eerst 

in werkgroep met medewerkers samen stuk voorbereiden en daarna ter advies/ instemming voorleggen 

aan de OR. 

 

Manager C&R/ Bedrijfsvoering geeft aan dat de projectleider meerder malen heeft aangeboden een 

gesprek met de OR aan te gaan, maar hierop geen actie is uitgezet. OR vraagt of onderzocht kan worden, 

waar dit intentie tot gesprek is aangegeven, dit is niet aan de OR rechtstreeks gevraagd. De OR heeft 

meerdere malen aangegeven het gesprek met de juiste medewerkers aan te gaan. 

 

7 

 

 Instemmingsverzoeken; stand van zaken 

 

7.1 

 

 Kader blijvende Vakbekwaamheid 2022-2027 

Tijdens de OV vergadering van 8 juni is deze besproken. De OR is in afwachting van reactie WOR 

Bestuurder, ter bespreking in de vergadering. 

 

OR geeft aan dat de klant vragen heeft hierover, ga hierover in gesprek met betreffende. 

Er is een signaal bij de OR binnengekomen dat het Kader na de zomer gestart gaat worden. De klant heeft 

hier vragen over, ga het gesprek met de betreffende aan. Belangrijk hier over goed te communiceren met 

betrokken medewerkers. WOR Bestuurder zal dit oppakken met de teamleider CvV.  
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7.2 

 

 Expositieprotocol en vaccineren medewerkers 

De OR heeft deze brief en stuk op 01-06 ontvangen, de VGWM commissie heeft deze in behandeling 

genomen. De OR heeft op 18-07 de instemmingsbrief verstuurd aan de WOR Bestuurder. 

 

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.  

WOR Bestuurder vraagt wie hierin iets gewijzigd heeft. 

De OR geeft aan een aantal signalen van aantal medewerkers ontvangen te hebben, gevraagd 

signaal terug in de lijn te leggen. 

De WOR Bestuurder geeft aan dit signaal op te pakken met betreffende afdeling, Directie is  

hiervan niet op de hoogte waarom dit aangepast is. 

• Top 25> lijst ingevuld wordt door anderen? Wordt het nog gemonitord?  

Teamleider P&O heeft in verleden met een afvaardiging OR hier over gesproken, gegevens 

aangeleverd over uren en inzetten van medewerkers. Afgesproken accent leggen op gebied van 

CvV. Businesscase gestart om te bekijken inzet instructeurs. Hierop is geen vervolg afspraak 

gepland.  

De WOR Bestuurder belangrijk goed kijken naar de businesscase, meer beroeps instructeurs 

inzetten. Mogelijkheid functies intern creëren voor 2e loop baan en werkdruk. Een externe partij 

is hiermee bezig, niet helder wanneer dit komt. 

• HR Visie en Strategie> hoe gaan we dit verder invullen? Filmpje gezien op VIP. Hier wordt verder 

niets in benoemd hoe we dit concreet gaan oppakken.  

Teamleider P&O geeft aan dat dit met de PIOF commissie is besproken. HR visie is een visie op 

hoofdlijnen, hier liggen werkplannen aan ten grondslag welke verder worden uitgediept. Nu 

bekijken welke prioriteiten, monitoren in de kwartaalrapportage.  

Er is besproken dat teamleiders dit in hun PO met medewerkers bespreken, zodat dit levend blijft 

binnen de organisatie. 

OR geeft aan dat werving- en selectiebeleid uit de HR visie volgt, hierbij is belang afgesproken 

van vroegtijdige betrokkenheid OR en medewerkers.  

De WOR Bestuurder geeft aan dat het belangrijk is om de informatie- vragen of dergelijke via de 

PIOF commissie in te laten brengen. 

• Kader Vakbekwaamheid> IB overleg is deze besproken en reactie gegeven. Opmerkingen moeten 

landen op de juiste tafel om mee te nemen in het stuk. Wie gaat het Kader verder oppakken en 

ontwikkelen? Directeur geeft aan we komen hier op terug. 

• Invulling functie Ambtelijk secretaris OR> de OR geeft aan dat het belangrijk is om te kijken op 

welke plaats de Ambtelijk secretaris OR in de organisatie geplaatst wordt. Het belang van 

neutraliteit, onafhankelijkheid, verhelderen van taken-rollen inhoudelijk versus hiërarchisch 

leidinggevende spelen een belangrijke rol om deze spagaat functie goed te vervullen. Het is 

belangrijk om hier samen het goede gesprek over te voeren. 

• Zomerreces> de OR heeft vanaf vrijdag aanstaande zomerreces tot en met de eerste week van 

september. 

 

9 

 

 Sluiting 

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

 


