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Jaarverslag 2021 ondernemingsraad Veiligheidsregio Zuid–Limburg  

 

Jaarlijks stelt de ondernemingsraad (hierna: OR) een verslag op van zijn werkzaamheden. 

Het jaarverslag wordt verspreid onder de in de onderneming werkzame personen en de 

nog 16 gemeentes binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hiermee wordt voldaan aan 

de wettelijke verplichting conform art. 14 lid 2 sub h van de Wet op de 

Ondernemingsraden.  

OR Veiligheidsregio Zuid-Limburg  cijfers 

(januari 2021 tot januari 2022) 

 Aantal reguliere vergaderingen:    19 

 Aantal overlegvergaderingen:   9 

 Instemmingsverzoeken:     5 

 Adviesaanvragen:      4 

 Stukken ter info:     21 
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De OR zag er in het jaar 2021 als volgt uit: 

Dagelijks bestuur  

Naam Organisatieonderdeel Rol OR Commissie 

John Beucken O&E  en staf Voorzitter  

Rene Bruinen C&R Secretaris  

Paul Hanssen  Basiszorg beroeps Plaatsvervangend Voorzitter P&O/comm 

Huub Pappers Beroeps basiszorg Plaatsvervangend secretaris Communicatie 

Marjo Boymans-Jacobs Concern Ambtelijk Secretaris  

Leden    

Naam Organisatieonderdeel Rol OR Commissie 

Jordi van Bilsen  Basiszorg beroeps Lid secretaris PIOF 

Theo Speetjens Basiszorg vrijwillig lid VGWM 

Eric van Hoef Basiszorg beroeps Lid voorzitter PIOF 

Roger Pallada  O&E en staf Lid PIOF 

Mirjam Stassen O&E en staf Lid  (tot 23 juni) PIOF 

Donald Berghs Basiszorg vrijwillig Lid VGWM 

Bart Pepels  Basiszorg vrijwillig Lid secretaris VGWM 

Wim Meessen Basiszorg vrijwillig Lid voorzitter VGWM 

Roy Molin Basiszorg vrijwillig Lid PIOF 

Huub Pappers Basiszorg beroeps Lid Communicatie 

Simone Gijsen Basiszorg beroeps Lid Communicatie 

Dirk Kelleter O&E en staf Lid VGWM 

Wim PLug O&E en staf Lid  (vanaf 23 juni) PIOF 
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Commissies OR 

 

De OR kent drie vaste commissies: 

 de commissie VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu); 

 de commissie PIOF (Personeel, Informatie, Organisatie en Financiën); 

 de commissie Communicatie.  

 

 

Voorbeelden van onderwerpen Actor 

Covid 19 Commissie PIOF 

Kazerne volgorde tabel Commissie  VGWM 

Benoeming preventie medewerker Commissie  VGWM 

Regeling plaats- en tijdonafhankelijk werken Commissie VGWM 

Medewerkers belevingsonderzoek Commissie P&O 
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Voorwoord  
 

 

John Beucken 

Voorzitter OR  
Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
 

Voorwoord jaarverslag ondernemingsraad 2021 
 
“ DE MENS CENTRAAL”  
 
 
Een bewogen jaar ligt achter ons wat zijn doorkijk naar 2022 in onverminderde omvang heeft 
voortgezet. 
 
Ik merk op dat er ontzettend hard gewerkt wordt aan van alles wat ons door de veranderingen in 
de samenleving overkomt en ons weinig tot geen tijd voor begrip en acceptatie gunt. 
We moeten het sneller gaan uitvoeren dan dat we erover hebben kunnen communiceren, de 
wereld in omgekeerde volgorde. Collega’s in alle lagen van de organisatie hebben hier last van, 
omdat eenieder zo zijn eigen “ implementatie” ritme heeft. En we mogen stellen hoe ouder, hoe 
honkvaster hoe gevoeliger we zijn voor veranderingen in onze gebruiken en gewoontes. Probeer 
elkaar hierbij te helpen en diegene welke het nodig hebben hierbij te ondersteunen. 
 
De oorzaak hiervan ligt niet alleen binnen onze Veiligheidsregio, maar ook daarbuiten, ver 
daarbuiten. Wie had gedacht dat we buiten de asielzoekers opvang ook nog met 
oorlogsvluchtelingen opvang te maken zouden krijgen. Alleen hiermee zijn collega’s op de 
achtergrond naast hun reguliere werk 2 dagen in de week mee bezig. En wat gebeurt er nog meer “ 
in stilte” waar wij niet allemaal dagdagelijks mee geconfronteerd worden. Maar waar wel op dit 
moment collega’s van C&R keihard voor onze gezamenlijke veiligheid mee bezig zijn. Onze dank 
hiervoor. 
 
Daarnaast komt dan nog de reguliere hulpverlening en incidentbestrijding. Denk hierbij aan de 
immense inspanning welke van ons gevraagd is om het hoog water het hoofd te bieden. Hierbij zijn 
door collega’s inspanningen geleverd welke maar moeilijk te bevatten zijn. De inspanningen zijn 
zonder rekening te houden met hunzelf of wat dan ook onvermoeid door hen uitgevoerd. Over 
onderbezetting op de benodigde honken (piketten ) en roosters werd ten tijde niet gesproken. 
Collega’s, jullie klaarden de klus en haalden de benodigde flexibiliteit uit jullie eigen reserves …
hulpverleners klagen immers niet…wij...jullie doen dat gewoon want er wordt hulp gevraagd en 
dan staat iedereen aan de lat! Business as usual ging ondertussen gewoon door…van directie tot 
aan bode…een diepe buiging voor jullie allemaal.  
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Daarnaast hoor ik regelmatig het woord reorganisatie door de wandelgangen gaan. Zonder de 

wetenschap der veranderende tijden zou je hier inderdaad een gevoel bij kunnen krijgen. Een 

reorganisatie heb ikzelf mee mogen maken met als doel bezuinigingen. Hierbij werd een vang-

net genaamd sociaal plan opgesteld en daarin was sprake van boventalligheid. Minder leuke 

zaken welke in die tijd door kundige samenwerking van collega’s in goede banen zijn geleid. Ik 

zie nu geen gebrek aan functies en groei, er zijn volop kansen voor eenieder van ons om de 

hand uit te steken en de mogelijkheden binnen ( maar ook buiten de organisatie ..er zijn im-

mers vacatures ten top) te verkennen. Er zijn geen risico’s welke opnieuw sociaal afgevangen 

moet worden en daarom voelt het meer als een doorontwikkeling van ingezette stappen wel-

ke op het eerder benoemde communicatiegebied enige verbetering behoeven. Sterker nog…

communicatie moet weer aan de voorkant van implementatie komen en zodoende rust, be-

grip en acceptatie vormen voor collega’s om de genomen besluiten mee voor te bereiden en 

te ondersteunen. Laten we hier gezamenlijk, ter ondersteuning aan directie en leidinggeven-

den, aan meehelpen door er aandacht aan te blijven schenken en er ook vanuit onszelf tijdig 

over te communiceren. 

 

Bij de ondernemingsraad zijn er nog enkele onderdelen in onze organisatie welke onze extra 

aandacht vragen of een vermelding waard zijn. 

 

De meldkamer welke door ziekte en onderbezetting wordt geplaagd en constant bezig is met 

het been bij te trekken. Collega’s werken keihard om de gaten te dichten, hulp vanuit andere 

afdelingen wordt ingevlogen en vacatures worden geplaatst en gelukkig ook ingevuld. Maar 

de druk blijft onverminderd hoog. Dit heeft prioriteit bij leidinggevenden en directie en alle 

inspanningen gaan hopelijk meer rust in roosters brengen en leiden tot gedragen oplossingen 

en samenwerking, waarmee deze belangrijke schakel in de hulpverleningsketen krachtig de 

toekomst tegemoet kan zien. 

 

Het centrum voor vakmanschap waar men vanuit een “unieke plek” keihard met de verande-

rende beleidsstukken onder de arm onze organisatie van nieuwe brandweer aanwas voor de 

incidentbestrijding voorziet. En daarnaast de vakbekwaamheid van ons op niveau probeert te 

houden. Hierbij wetende dat er veel veranderd en ook veranderen moet, maar soms niet al-

tijd een oplossing voor een uitdaging voorhanden is. Indien dit wel zo was waren sommige 

wijzigingen op lokaal en landelijk niveau reeds lang uitgevoerd. Hier is een team met man, 

vrouw en macht een prestatie aan het leveren welke op een ongelijke strijd lijkt. Men klaart 

de klus want het gevraagde product moet er immers onverminderd uit blijven voortkomen, 

terwijl de druk tot aanpassen en veranderen op de achtergrond continu aanwezig is. De direc-

tie heeft nu opdracht gegeven om hier samen met het team onder begeleiding een oplossing 

analyse uit te laten voeren. Hopelijk komt er voor hun uitdagingen een binnen Nederland 

unieke oplossing welke geïmplementeerd kan worden. Directie en leidinggevende…dank hier-

voor. 
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De eerder besproken piketten welke door allerhande omstandigheden onder druk zijn komen te 
staan. Ook deze groep Ovd en Hovd-en welke naast hun drukke dagelijkse werk allerhande piket 
ballen in de lucht houden hebben onze aandacht. Het openstellen van vacatures en hiermee uit-
breiden van hun aantal is inmiddels in volle gang. Ook hiervoor onze dank aan de organisatie. 
 
 
Risicobeheersing welke met de omgevingswet, welke zijn intrede naar verwachting op 1 januari 
2023 zal gaan doen, aan de slag is en daarvoor de benodigde specialisten binnenshuis probeert te 
houden en te halen. Daarnaast moet het team BRZO minimaal op hun huidige niveau worden ge-
continueerd. Ook dit heeft onze aandacht. 
 
 
Het team P&O welke alle veranderingen en aanpassingen moet omschrijven/vertalen en ter im-
plementatie voorbereiden . Zij moeten soms uitleggen welke processen er zijn terwijl er alweer 
iets nieuws in aantocht is. Daarnaast is de benodigde software hiervoor soms niet meteen volledig 
operationeel en staat deze dan dus ook soms bloot aan kritiek. Veranderingen gaan dan ook 
meestal gepaard met een traject van klachten/reacties en aanpassingen. Zelden of nooit is er oog 
voor de collega welke dit proces in opdracht van een directie uitvoert en hierbij ook zijn menselij-
ke grenzen heeft. 
Laten we ook hierin meer ondersteunend en opbouwend gaan samenwerken en ook deze colle-
ga’s een goed gevoel voor hun belangrijk werk mee gaan geven. Immers…ze doen het voor ons 
allemaal… 
 
 
Het team I,A&F en alle overige medewerkers welke onze bedrijfsvoering op orde houden, voeren 
hun werkzaamheden soms onopgemerkt uit maar worden wel degelijk gezien. Van het verzorgen 
van een bloemetje tot aan informatie beveiliging wordt door hun geregeld. Teveel om op te noe-
men wordt door hun verzorgd en verdient zeker onze aandacht. Bouwstenen voor onze stabiliteit 
welke gezien en vermeld mogen worden. Onze dank hiervoor… 
 
 
Onze service centers, ”de olie in onze organisatie motor”, collega’s welke er altijd voor zorgen dat 
alle materieel en materiaal behorende tot hun specialisme (domein) voor ons worden beheert. 
Van administratie tot grote voertuigen toe …noem het maar op of wij worden ontzorgt. Dit is iets 
waar wij als “klant” verder niet meer over nadenken en wij het zoals de Duitsers zeggen                   
“ selbstverstandlich “ vinden dat het gewoon gebeurt. Collega’s…ook jullie worden gezien en jullie 
doen het goed. 
 
 
Kaderstelling…als er over iets een besluit moet worden genomen of beleid moet worden ver-
taald…voor welke afdeling dan ook…we zijn bij hun bijna altijd aan het juiste adres. En na de voor-
bereiding van beleid wordt ook de implementatie vervolgens nog netjes verzorgd. 
We krijgen het gehele pakket inclusief de gebruiksaanwijzing. Eigenlijk realiseer ik me dat wan-
neer ik eens iets goed tegen het daglicht wil houden en er dus met iemand over wil brainstor-
men….kan ik altijd wel bij iemand van hun terecht. Verdomd handig en goed dat jullie er zijn…. 
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Financien en salarisadministratie….zorgen er iedere maand  weer opnieuw voor dat wij op tijd  
onze centjes op de bank hebben staan. Ook voorzien zij ons altijd van antwoorden op vragen 
welke niet altijd zo gemakkelijk te beantwoorden zijn. Daarnaast verzorgen ze onze financiële 
“potten en pannen” en daarmee ook dat onze accountant tevreden is. Een tijdje geleden tij-
dens de COVID periode stond ik hier eens even bij stil en dacht…”wij hebben toch eigenlijk 
niets te klagen”. Ook dit proces verloopt in stilte...Collega’s, bedankt voor jullie goede zorgen. 
 
Daarnaast zijn er naast de reeds vermelde zaken ook nog het 2de loopbaanbeleid, de dekkings-
plannen huidig en in de toekomst, het brandweer risicoprofiel, het materieel spreidingsplan, 
het huisvestingsbeleid, de uitruk op maat en de visie op incidentbestrijding en risicobeheersing 
welke onze gezamenlijke aandacht opeisen. 
Over deze onderwerpen zal in de komende periode nog genoeg overleg gaan plaatsvinden.  
 
Ook is het leiderschapsprogramma uit de startblokken waarbinnen we aan veel van de ge-
noemde punten gezamenlijk de goede aandacht kunnen schenken wat ze verdienen. 
Waar een wil is, is een weg en er over praten is er een, maar het ook daadwerkelijk doen dat is 
toch ons gezamenlijk doel… 
 
Verder heft er nog een wisseling van de wacht op directieniveau plaatsgevonden…onze direc-
teur en voor de Ondernemingsraad WOR bestuurder Frank Klaassen heeft het stokje aan onze “ 
eigen” Leon Houben overdragen. Frank bedankt voor de prettige samenwerking en aangezien 
jij nog lang niet achter de geraniums gaat zitten wensen we jou veel succes met de vele andere 
taken welke jouw aandacht vragen. 
 
Leon en Petro…het is immers naast een nieuwe WOR bestuurder ook een nieuwe 2 hoofdige 
directie…..welkom en veel succes toegewenst. Wij zien vanuit de ondernemingsraad de samen-
werking met jullie enthousiast tegemoet. Er gaat veel goed maar er is ook nog veel ruimte voor 
verbetering. Aan energie en de wil om hard te werken ontbreekt het jullie beiden zeer zeker 
niet. Laten we er samen de schouders onder zetten om voor deze mooie regio Zuid-Limburg de 
veiligheid voor nu en naar de toekomst toe te blijven garanderen. 
 
 
 
Laten we gezien de tijd waarin we leven meer rekening met elkaar houden.  
Begrip en respect voor de ander begint bij onszelf. 
 
 
 

Voorzitter ondernemingsraad VRZL 
 
John Beucken  
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Voorwoord 
 

 

Frank Klaassen    

Directeur Veiligheidsregio    

Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

 

 

 

 

Het jaar 2021 was opnieuw een heftig jaar voor onze veiligheidsregio. Gekleurd door 
Corona maar ook door de watersnoodramp  in de zomer. Deze laatste heeft veel impact 
gehad op collega’s die erbij  betrokken waren. Daarnaast stond het jaar 2021 als gevolg 
van Corona weer in het teken van veel thuis werken en overleg via teams. Een moeilijke 
tijd om de goede verbinding met elkaar te houden. 

 

In de reguliere contacten tussen de WOR bestuurder en de OR is het  belangrijk te 
blijven zoeken naar de juiste verbinding. Wie heeft welke rol? Wanneer en hoe stel je 
elkaar de juiste vraag? 

Hoe informeer je elkaar? We hebben dit in 2021 met elkaar verkend. Voor de zomer nog 
met de directie en de voltallige OR. Er zijn goede afspraken gemaakt. In de rest van 2021 
bleek dat we er nog niet helemaal zijn. Wel zijn er veel dossiers met elkaar besproken en 
afgehandeld. Ook bleven de persoonlijke verhoudingen net als in de afgelopen jaren 
goed. 

 

Ik schrijf dit voorwoord eind mei 2022 vlak voor de komst van Léon Houben als nieuwe 
WOR bestuurder. Ik heb alle vertrouwen in hem in zijn nieuwe rol. Het is goed om 
vooruit te kijken. Goed om de bestaande afspraken nog eens tegen het licht te houden. 
Waar kan het nog beter? Waar moet wellicht anders? Ik gun alle betrokkenen de 
volgende stap op weg naar een op onderdelen aangepaste medezeggenschap die past 
bij onze nieuwe aanpak binnen de veiligheidsregio. 

 

Rest mij nog de leden van onze ondernemingsraad dank te zeggen voor de 
samenwerking in 2021 en de afgelopen jaren. 
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Instemming rooster reglement hybride vrijwilligers. 

In 2020 heeft de directie het besluit genomen om het projectplan hybride 5-1 op te 

starten. Dit betekende dat op de hybride kazernes terug moesten naar een bezetting 

van 2 vrijwilligers in de weekend en de avonduren naar 1 vrijwilliger. Met het gevolg 

dat de ploegen van de etmaaldienst en de MFP  uitgebreid moesten worden. 

Dit onderwerp is door de gehele OR behandelt eb voorbereid door de commissie 

VGWM Na enkele aanpassingen binnen het door de WOR  bestuurder aangeboden stuk 

Is er een instemming verleend op het stuk Roosterregeling hybride Vrijwilligers 1.4. 

 

 

Update beleid rangen en beheersmatige functies. 

Het besluit Personeel veiligheidsregio’s  is de wettelijke grondslag als het gaat over 

rangtoekenningen binnen de veiligheidsregio’s. vanuit deze grondslag is het stuk beleid 

rangen beheersmatige functies ontstaan dat het beleidsdocument Implementatie 

besluit personeel veiligheidsregio`s beheersmatige functies zal vervangen. Na enkele 

verdiepingsvragen over het stuk heeft de OR besloten om instemming te verlenen aan 

het stuk. 

 

 

Covid maatregelen 

Tijdens de covid periode heeft de ondernemingsraad meerder malen de WOR 

bestuurder er op gewezen dat de RIVM richtlijnen en de hier aan gekoppelde regels 

niet uniform uitgevoerd werd. 

Tevens was de OR van mening dat binnen onze organisatie de RIVM richtlijnen als 

bindende regel werd opgelegd. En vanuit dit perspectief van mening was dat het 

opleggen van dergelijke regels instemming plichtig was. Met het verzoek aan de WOR 

bestuurder om dit alsnog te doen. 

Aandachtspunten waren de bedrijfsvoering en het vakbekwaam blijven en worden. 

Hier is dan ook regelmatig instemming over gevraagd.  Een storende factor in deze was 

dan ook het tijdsbestek om dat maatregelen vaak snel geïmplementeerd moesten 

worden. De oplossing was om een OR lid toe te voegen aan het Continuïteitsteam. 

Zodat de communicatie naar de OR sneller verliep. 
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Tweede loopbaan beleid 

Zoals eerder genoemd, is 2021 een jaar van “majeure projecten”. De veiligheidsregio is in 

“on the move” en de ondernemingsraad wil ondanks de veelheid en majeure omvang 

van projecten alle zaken voldoende aandacht geven. Zo heeft de ondernemingsraad ook 

prioriteiten gesteld in 2021. Wat de directie aan Majeure Projecten heeft, heeft de on-

dernemingsraad één onderwerp daarom als Superieur gesteld. Dat Superieure onder-

werp is de update van het tweede loopbaanbeleid.  

Vanaf 2006 tot 2011 was er niets, in 2014 werden vanuit ervaringen een aantal zaken 

aangescherpt en buiten de praktische uitvoering lag de ontwikkeling op tweede loop-

baanbeleid stil. Het initiatief lag in maart 2021 bij de werkgever, het beleid was toe aan 

een update. Dit heeft geleid tot een aantal gesprekken en briefwisselingen tussen organi-

satie en ondernemingsraad waarin beelden werden gewisseld. Met respect voor elkaars 

positie zijn er naast overeenstemmingen een aantal beelden verschillend gebleven. Daar-

om is het proces ook nog niet afgesloten bij het schrijven van dit jaarverslag. Daarnaast 

zijn externe invloeden zoals de landelijke ontwikkelingen en strategische overwegingen 

ook van invloed op het overeenkomen van inhoud van het beleid. 

Het tweede loopbaanbeleid is het belangrijkste onderwerp, ook in 2022 en de komende 

jaren. Op dit onderwerp zijn een aantal inhoudelijke speerpunten: 

Faciliteren 

De term “faciliteren” is multi-interpretabel. De gekozen interne werkwijze is vooralsnog 

kort gezegd: werkgever investeert in geld, kandidaat in tijd. Naast overwegingen of dit 

uitvoerbaar is binnen de roosters en of het belemmerend of motiverend werkt, is de 

vraag van de ondernemingsraad of dit recht doet aan de rechtspositie van de werkne-

mer. De medewerker heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd en er wordt van hem/

haar verwacht zich voor maximaal 20 jaar te bekwamen en functioneren binnen de be-

zwarende functie. Daarnaast heeft deze medewerker rechten en (in VRZL) de verplichting 

na 20 jaar een tweede loopbaan te her- of omscholen c.q. bekwamen.  

Deze verandering van functie-inhoud binnen de vaste aanstelling van onbepaalde tijd is 

volgens de ondernemingsraad vrijwel uniek van aard en zwaarwegend genoeg om als 

fundamenteel onderdeel van de aanstelling aan te merken. Deze formulering vraagt vol-

gens de OR om naast facilitering in geld ook te faciliteren in tweede loopbaan activiteiten 

binnen werktijd. 

De OR en de werkgever hebben voor dit onderwerp specifiek het GO in positie gebracht. 

Het GO zal haar taak op dit onderwerp gaan vervullen, de ondernemingsraad heeft zijn 

visie gedeeld met betrokkenen. 
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Maatwerk 

Maatwerk is de gekozen systematiek, 

per medewerker zoveel als mogelijk op 

maat een loopbaanplan kunnen opstel-

len en uitvoeren. De regelruimte bin-

nen maatwerk zorgt voor meer moge-

lijkheden per casus individueel, de on-

dernemingsraad steunt deze werk-

vorm.  De voordelen zijn duidelijk, maar 

maatwerk kan ook willekeur, onevenre-

dige verdeling of grotere kosten met 

zich meebrengen. De organisatie had in 

dit onderwerp een antwoord: een toet-

singscommissie welke loopbaanplan-

nen gaat toetsen om willekeur, incon-

sistenties en haalbaarheid binnen de bedrijfsvoering te bewaken. 

Dynamisch inrichten en gegevens verzamelen en interpreteren 

De ondernemingsraad hecht waarde aan informatie/data te verzamelen en te onder-

zoeken welke maatregelen welke effecten hebben. Een vinger aan de pols houden en 

vervolgens de mogelijkheid hebben bij te sturen. Daarom de visie om het beleid dyna-

misch in te richten zodat wat vandaag relevant is onder de omstandigheden vandaag kan 

meebewegen met ontwikkelingen morgen en overmorgen. 

Vitaliteit 
Dan tot slot is voor 2e loopbaankandidaten specifiek geen beleid wat betreft vitaliteit. Dit 

is een probleem van gisteren, in de praktijk piept en kraakt het (soms letterlijk). Dat 

maximaal 20 jaar in een bezwarende functie gewerkt wordt, is onvoldoende doelmatig 

om medewerkers te beschermen op het gebied van vitaliteit. Leeftijd speelt een rol bin-

nen vitaliteit. En het verschil tussen iemand voor twintig jaar aannemen vanaf zijn 20e 

levensjaar is feitelijk anders dan het aannemen of instroom van iemand van 30, 35, 40 of 

zelfs 50e of ouder.  

De OR is eerder betrokken geweest bij het in beeld brengen van deze problematiek, maar 

mist de actie. Volgens OR verdient de groep mensen waarbij een verminderende vitaliteit 

binnen de 20 jaar bezwarend beroep bijzondere aandacht. En deze aandacht ziet de OR 

graag onderzocht en uitgewerkt in specifiek aanvullend beleid binnen het tweede loop-

baanbeleid.  
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Optimalisatie KVT (kazerne volgorde tabel) 

 
Bij de optimalisatie van de KVTs is rekening gehouden met wat de aan elkaar grenzende 
kazernes met elkaar hebben afgesproken. Rekening houden met redelijkerwijze aanrijtij-
den. Daar waar twee kazernes niet tot een overeenkomst konden komen heeft het BO 
besloten om de regie over te nemen en de knoop door te hakken. 
 
Een zwarte vlek op dit dossier was wel het feit dat er voor één kazerne een nadrukkelijke 
uitzondering werd gemaakt op gebied van de extra regels die al waren gegeven in de ka-
ders waar het KVT aan moest voldoen. Dit kon nadelige gevolgen hebben voor op-
komsttijden in dit gebied. Daardoor ontstond er geen gelijk speelveld voor iedereen. En 
daarmee had de ondernemingsraad grote moeite. Daardoor is de werkwijze hoe de KVT 
zijn vastgesteld als positief ervaren maar door het afwijken van het proces niet positief 
geadviseerd is op de samenstelling van de KVT`s. Als ondernemingsraad kan je verder 
gaan om bij de ondernemerskamer van het gerechtshof Amsterdam. Maar gezien het 
behoud van vrijwilligheid toch een keuze is om de veiligheidsregio Zuid- Limburg te voor-
zien van adequate brandweerzorg. Heeft de ondernemingsraad deze stap niet gemaakt. 
En zodoende kon Het DO het voorgenomen besluit omzetten naar een vast definitief be-
sluit. 

Regeling tijd- en plaats onafhankelijk werken  

  

Veiligheidsregio Zuid- Limburg  hecht waarde aan het stimuleren van de natuurlijke 
ontwikkelingen van de organisatie. Éen aspect hiervan was een nieuwe manier van 
werken. De corona pandemie had de nieuwe manier van werken in een versnelling 
gezet. Vandaar was er gekozen voor het principe tijd -en plaats onafhankelijk werken 
voor toen en voor de toekomst. Waardoor er de combinatie ontstaat van thuis- en 
op locatie werken. 
Waardoor de kantoren meer een ontmoeting- en vergaderplek zullen gaan worden. 
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Benoeming preventie medewerker "koud"  

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Dit 
mag niet iemand zijn van buiten het bedrijf. Behalve als er geen mogelijkheden zijn 
om dit binnen de organisatie te organiseren. 
Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag de werkgever zelf de 
preventiemedewerker zijn. 
De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet instemmen 
met de benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker. Dit 
geldt ook bij bedrijven waar de werkgever de preventiemedewerker is. 
Samen met de WOR bestuurder  heeft de OR een keus gemaakt . En instemming ge-
geven op het voorgenomen besluit . 
 

 

Instemming met RI&E CvV en instemming met plan van aanpak Branche RI&E 

Een belangrijk onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid is het inventariseren van 

risico`s die werknemers lopen tijdens de werkzaamheden. Met de geïnventariseerde risi-

co`s dient de werkgever maatregelen te nemen om die risico`s weg te nemen dan wel te 

reduceren tot een aanvaardbaar niveau en wel volgens de arbeids-hygiënische strategie. 

Voor het centrum voor vakmanschap is er een RI&E opgesteld. Zowel voor de ‘koude’ als 

ook de ‘warme’ kant. Hierin word duidelijk gemaakt welke maatregelen nog genomen 

moeten worden om het huidige veiligheidsniveau te verbeteren. Bij een RI&E hoort een 

plan van aanpak hierin worden de verbeterpunten opgenomen en het tijdstip wanneer 

deze gerealiseerd moeten zijn, Wie er verantwoordelijk voor is en wat de eventuele fi-

nanciële consequenties zijn. De RI&E word door een derde private partij gecontroleerd. 

Waarna deze met het bijbehorende plan van aanpak is aangeboden aan de OR ter in-

stemming en als OR hebben na een verhelderend gesprek instemming verleend op het 

voorgenomen besluit. 
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Doorontwikkeling MFP 

MFP staat voor Multi Functionele Poel. Deze is opgericht in 2017 en zorgt voor de 

opvang van ziekte bij het repressief beroepspersoneel. Het aantal medewerkers 

binnen deze poel is gerelateerd aan het ziekte verzuim. Voor onze regio betekent 

dat we 24 medewerkers in deze poel hebben. Dat maakt de aansturing complex. 

Daarnaast is de geoefendheid van deze 24 medewerkers al vanaf de start een 

aandachtspunt. Als OR hebben we bij de instemming van de roosterregels expli-

ciet gevraagd om hier aandacht voor te hebben. Vandaar dat er een doorontwik-

keling heef plaatsgevonden op aansturing van de MFP en de geoefendheid. 

De OR heeft een adviserende rol mbt de doorontwikkeling en heeft dan ook posi-

tief gereageerd op het voorgenomen besluit.  

Medewerkersbelevingsonderzoek 

“Meten is weten” stond in de begeleidende brief die de WOR bestuurder aan de 

OR Richten en daarmee instemming vroeg om een medewerkersbelevingsonder-

zoek te houden. De aanleiding voor dat onderzoek was om te bepalen waar wij als 

organisatie voor staan? Hoe willen we samenwerken? Hoe willen we leidingge-

ven? Hoe willen we omgaan met collega`s? hoe gaan we in onze organisatie met 

elkaar om zodat medewerkers zich geborgen voelen? 

Door de directie is besloten om de uitvoering van het onderzoek bij de firma Effec-

tory neer te leggen. Het onderzoek houd niet op bij 1 keer maar zal gedurende 

drie jaar drie keer uitgevoerd worden. De uitkomsten en de plannen die gemaakt 

zijn aan de hand van de 

resultaten zijn reeds ge-

deeld en besproken binnen 

de betreffende teams en 

zullen dan ook gemeten 

worden bij de vervolg on-

derzoeken.   
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In 2023 zijn er weer  

ondernemingsraad  verkiezingen. 

Iets voor jouw? 
 Denk er maar eens over na  

 

 

 

 

 

 

Heb je interesse of wil je meer weten van 

het werk binnen een ondernemingsraad? 

Vraag dan eens een collega die lid is van de 

ondernemingsraad wat  je kan betekenen 

als ondernemingsraad voor de organisatie 

en voor je collega`s  
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19 

 

Verder willen wij als ondernemingsraad iedereen bedanken 

die een steentje heeft bijgedragen  aan het goed functione-

ren van de ondernemingsraad gedurende de periode van 

2021. 

 

Met speciale dank aan Marjo Boymans voor de voortreffelij-

ke ondersteuning in de rol als ambtelijk secretaris onderne-

mingsraad. We hebben inmiddels afscheid genomen van  

Marjo met een bloemetje tijdens het diner op een van de 

trainingsdagen van de ondernemingsraad.   

Marjo bedankt  

Ondernemingsraad Veiligheidsregio Zuid-Limburg  

Bezoekadres 

Zürichstraat 10 

6135 LP Sittard 

https://www.or-vrzl.nl 
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Postadres:  
Postbus 35  
6269 ZG  MARGRATEN 

Tel.nr: 088-4507205 
or@brwzl.nl  
www.or-brwzl.nl  

Bezoekadres:  
Zürichstraat 10  
6135 LP  SITTARD 


