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Alweer de laatste nieuwsbrief van 2018. De Ondernemingsraad wenst u alvast fijne feestdagen.  

Pagina 1 December 2018 

 
Waar in de vorige nieuwsbrief nog sprake was 
van een instemming op de nieuwe directeur 
met een tijdelijke aanstelling en aangepast 
mandaat, weten we inmiddels dat ons bestuur 
besloten heeft om de heer F. Klaassen defini-
tief te benoemen. Hiermee is de heer F. Klaas-
sen ook onze WOR bestuurder geworden. De 
ondernemingsraad heeft inmiddels alweer en-
kele overlegvergaderingen met de heer 
F. Klaassen als WOR bestuurder achter de rug. 
Hierbij is zoveel mogelijk geprobeerd om de 
aandacht en zorg bij de inhoud van het werk te 
houden. Het ´op orde krijgen van de financi-
ën´ vergt kennelijk veel aandacht en leidt af 
van het goed afronden van inhoudelijke onder-
werpen als vakmanschap, sporten en schoner 
werken. Ook de voortgang van de 
(inhoudelijke) ontwikkeling van het veiligheids-
bureau en afstemming van processen tussen 
de programma´s is nog niet geagendeerd. 

Doorontwikkeling veiligheidsregio 
De WOR bestuurder heeft duidelijk gemaakt 
dat een vorm van reorganisatie nodig is voor 
de komende beleidsperiode 2020—2023. In 
een in oktober gehouden bestuurs-conferentie 
is duidelijk gemaakt dat naast bezuinigingen 
de brandweerorganisatie verschillende autono-
me kosten opdrijvende ontwikkelingen in haar 
begroting heeft geabsorbeerd en dat dit de 
normale bedrijfsvoering nu onder druk zet. De 
ondernemingsraad heeft dit met haar bele-
vingsonderzoek al eerder aangetoond. Zonder 
nieuw beleid is een bedrag van drie miljoen 
onderbouwd om het huidig niveau van zorg te 
kunnen continueren.  

Bestuurlijk speelt een actualisering van de ver-
deling van de kosten. Inhoudelijk zal het be-
stuur antwoord moeten geven op de vraag  

   
welk niveau van brandweerzorg noodzakelijk 
is. Dit zal worden vertaald in een dekkingsplan 
en een risicoprofiel die weer de basis vormen 
voor het regionaal beleid– en crisisplan. In het 
voorjaar van 2019 zullen de gemeenten hier-
over geconsulteerd worden. Naar verwachting 
wordt voor de zomer de besluitvorming hier-
over afgerond.  
 
De WOR bestuurder heeft zich nog niet uitge-
sproken over de omvang van reorganisatie. Hij 
geeft aan dat hij die op dit moment vooral van 
meerwaarde ziet voor de topstructuur en de 
direct ondersteunende afdelingen. 
 
De ondernemingsraad heeft aangeboden over 
de inhoud en uitvoeringsagenda op voorhand 
te willen adviseren. Hierbij wil zij vooral letten 
op uitvoerbaarheid en koppeling van financiën 
aan haalbare doelen.  
 
Schoner werken 
De doelstelling van het aangeboden plan van 
aanpak voor schoner werken nl.: het schoner 
werken in de normale bedrijfsvoering borgen, 
wordt door de ondernemingsraad uiteraard on-
dersteund. Er is twijfel of zonder 
(projectmatige) sturing het ´schoner werken´ 
voldoende beklijft. In de beantwoording is dui-
delijk geworden dat de middelen hiervoor aan-
wezig zijn. We maken ons zorgen om de aan-
dacht en zorg voor dit onderwerp.  
 
Protocol integriteitsonderzoek 
Naar aanleiding van de laatste twee rapporta-
ges van onze vertrouwenspersonen is door de 
ondernemingsraad erop aangedrongen om in-
tegriteitsonderzoeken goed te regelen. Dit om 
te voorkomen dat mensen onnodig beschadigd 
raken en ervoor zorg te dragen dat  belangen 
van een ieder goed geborgd worden. Het nu 
voorgelegde protocol draagt onze instemming. 
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Sporten voor de beroeps 
In 2014 is met de vakbonden overeengeko-
men dat sporten onderdeel van de werkzaam-
heden blijven onder de voorwaarde dat hier 
sturing op komt. Naar aanleiding van een on-
gevallen tijdens het sporten is er nu werk ge-
maakt van een meer professionele sturing op 
het sporten. Dit betekent dat een op het 
brandweerwerk en op het Periodiek Preventief 
Medisch Onderzoek (PPMO) sportprogramma 
zal worden aangeboden.  

 
Multifunctionele poule en roosters 
Conform afspraak tussen WOR bestuurder en 
ondernemingsraad zijn de betrokken kazernes 
bezocht en is toelichting gegeven over de ge-
maakte afspraken. Er zijn gedurende de bij-
eenkomsten goede vragen gesteld. Op vragen 
die niet direct konden worden beantwoord zijn 
snel antwoorden georganiseerd. Al met al is er 
voldoende basis gelegd om januari met de 
nieuwe roosterregels te starten en ervaring op 
te doen. Er is en wordt al werk gemaakt om de 
gemaakte afspraken goed te monitoren. Dit 
helpt om op basis van gegevens bij de evalua-
tie een goed beeld te krijgen of de regels in 
voldoende mate de doelstellingen dienen of 
om goede (overeen te komen) redenen moe-
ten worden bijgesteld.  
 
Vakmanschap 
Een zorgenkindje. Nog voor dat er goed kan 
worden opgestart is om financiële redenen de 
voortgang van het project getraineerd. Alle be-
grip dat waar geen middelen zijn er voorzichtig 
omgesprongen moet worden. We maken ons 
zorgen dat hoe langer er geen zichtbare stap-
pen worden gezet hoe meer medewerkers af-
haken en het straks alleen maar meer moeite 
en middelen kost om een been bij te zetten. 
Voor dit onderwerp is middels een brief extra 
aandacht gevraagd. De oproep is om dit vooral 
 
 
 

te zien als een van onze kwetsbaarheden en 
hier waar en zo mogelijk middelen en 
(inhoudelijke) aandacht aan te besteden. 
 
Arbobeleidsplan 
Op het arbobeleidsplan is na lange tijd positief 
geadviseerd. De duur heeft veel te maken ge-
had met de druk van andere onderwerpen. 
Met name de implementatie van de branche-
richtlijn en de voorgestane wijze wordt veel 
van verwacht. Een duidelijk andere manier om 
medewerkers echt bij het onderwerp te be-
trekken. We zijn benieuwd wat dit in de prak-
tijk oplevert en wat de ervaringen die deelne-
mers hiervan zijn. Er is verder ingestemd met 
de aangewezen preventiemedewerkers.  
 
En natuurlijk fijne feestdagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan contactpunt (mooi plaatje) 


