
 

Nieuwsbrief 
Ondanks een rustige vakantieperiode is er voldoende vanuit de OR te melden. 
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Ontwikkelingen veiligheidsregio 
De OR heeft een advies aanvraag ontvangen 
omtrent de benoeming van een directeur Vei-
ligheidsregio en het verlenen van (sub)
mandaten aan de teamleider (interim) veilig-
heidsbureau en de manager meldkamer. De 
OR vraagt zich af of hier geen sprake is van 
een reorganisatie van de veiligheidsregio Zuid-
Limburg die aanpassing vraagt van de ge-
meenschappelijke regeling en de hieraan ge-
koppelde verordeningen.  
De OR heeft al ingestemd met de tijdelijke be-
noeming van de heer Klaassen met de daarbij 
behorende mandaatregeling totdat de gemeen-
schappelijke regeling is aangepast. Dat wil 
zeggen totdat er duidelijk is hoe de toekomsti-
ge organisatie van de Veiligheidsregio er uit 
gaat zien.  

Calamiteitencoördinatoren 
De OR is verrast geworden door de publicatie 
van vacatures en heeft hierop gereageerd naar 
de WOR bestuurder. De werving is hierop tij-
delijk aangehouden en er is alsnog advies ge-
vraagd. Uit de adviesaanvraag blijkt dat de 
werving voortkomt uit een landelijk advies om 
gebruik te maken van vrijgestelde calamitei-
tencoördinatoren en er een wens is om hier 
vanaf 2019 ook daadwerkelijk invulling aan te 
geven.  

Vanuit de OR zijn nog enkele praktische over-
wegingen meegegeven. Zij ziet in aanvang nog 
onvoldoende inhoudelijk werk en met zes per-
sonen is een 24/7 dekking niet mogelijk. De 
OR wijst ook op een verschuiving van (extra) 
kosten naar de veiligheidsregio. Verder is nog 
aandacht gevraagd voor afstemming van werk-
zaamheden en mogelijke overlap met de func-
tie ROvD (IM ROT). Geopperd is om in plaats  

hiervan het aantal brandweercentralisten uit te 
breiden. 

Met uitleg over het besluitvormingstraject en 
de noodzaak die (bestuurlijk) gevoeld wordt 
om de rol multi-disciplinair te versterken is uit-
eindelijk gekozen voor een aparte functie on-
der aansturing van een manager meldkamer 
en niet voor versterking van een van de ko-
lommen. Daarmee is het besluit vastgesteld en 
zullen we in de toekomst nieuwe collega’s in 
een multi-rol op de meldkamer kunnen verwel-
komen.  

Nieuw kledingreglement 
Het kledingreglement is inmiddels alweer drie 
jaar oud. Vanuit de OR is toen aangedrongen 
op een periodieke evaluatie waarin met name 
gebruikerservaring wordt verwerkt. Dit is nu 
uitgevoerd en heeft geleid tot een aange-
scherpt nieuw kledingreglement. Hierbij zijn de 
uitgangspunten van toen getoetst aan erva-
ringsgegevens en aangescherpt. Verder zijn 
behoeften en vragen van gebruikers in samen-
werking met servicecentrum kleding in kaart 
gebracht. Naar aanleiding hiervan is het kle-
dingaanbod uitgebreid. Dit alles blijkt te reali-
seren tegen minder kosten en daar kan nie-
mand op tegen zijn. Na instemming OR is het 
kledingreglement vastgesteld.  
 
Schoner werken 
De OR heeft een plan van aanpak toegestuurd 
gekregen ter info. Onduidelijk is nog wat hier-
van besloten is en hoe dit zich vertaald in per-
sonele en financiële consequenties. Op grond 
hiervan is in een brief hierover verduidelijking 
gevraagd in het bijzonder naar meer verduide-
lijking omtrent inzet Brandweer Ontsmettings 
Haakarmunit (BOH) omdat dit in de praktijk 
nog niet eenduidig verloopt.  
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Vakmanschap 
Net voor de vakantieperiode is een concept 
beleidsplan zonder financiële dekking aange-
reikt om als richtinggevend document vast te 
stellen. Het advies hierop is door de OR nog 
niet geformuleerd maar meer aansluiting met, 
en zichtbaarheid voor de werkvloer lijkt ons de 
grootste uitdaging.  
Daarnaast is een advies gevraagd op een uit-
breiding van formatie team vakbekwaamheid 
met nieuwe functies. Het gaat daarbij om het 
structureel maken van nu tijdelijk ingevulde 
vacatures. De noodzaak voor een structurele 
invulling hiervoor is de OR duidelijk en hier 
heeft de OR ook positief advies op gegeven. 
Wel is naar aanleiding van deze casus door de 
OR geconstateerd dat er binnen de veiligheids-
regio verschillend met werving en selectie om-
gegaan wordt en dat dit op de werkvloer ge-
voel van willekeur of voorkeur geeft. Hier is 
uitgebreid over gesproken en zijn we nog 
steeds in gesprek om dit voor de toekomst te 
verbeteren.  
 
Navigatieperikelen 
Navigatie als hulpmiddel blijft een gesprekson-
derwerp waarop we door medewerkers op 
worden aangesproken. De OR heeft geïnfor-
meerd naar de voortgang en in gesprek met 
de projectleider haar zorgen over procesgang 
en gekozen uitgangspunten kenbaar gemaakt. 
Kort geformuleerd teveel externe inbreng en 
onvoldoende benutten van interne kennis en 
kunde geeft een verhoogd risico op onvoldoen-
de draagvlak voor de uiteindelijke keuze. Een 
aanbod om te participeren is gezien de fase 
waarin het project verkeerde afgewezen. We 
zijn nu in afwachting van een voorgenomen 
besluit. 
 
Jaarlijkse fysieke test 
De OR heeft geconstateerd dat met de invoe-
ring van de PPMO de aandacht voor de jaarlijk-
se fysieke test die al eerder was afgesproken  

en geïmplementeerd is weggevallen. Dit is in-
middels door de werkgever opgepakt. Verder 
is door de OR aangereikt dat dit voor de be-
roeps eenvoudiger en efficiënter gedurende de 
beroepsoefendagen op het oefencentrum is te 
organiseren. Hier wordt naar de toekomst toe 
gehoor aan gegeven.  
 
Protocol Alcohol en Drugs 
Aan de OR is een voorgenomen besluit ter in-
stemming voorgelegd om een protocol Alcohol 
en Drugs vast te stellen. In dit protocol werd 
in afwijking van een nul beleid een relatie ge-
legd met de wettelijke normen voor wegge-
bruiker. De redenatie van de WOR bestuurder 
is dat een strikt nul beleid mogelijk te beper-
kend zou zijn voor vrijwilligers. Binnen de OR 
leeft echter in al haar geledingen de overtui-
ging dat alcohol / drugs en brandweerinzetten 
niet samengaan. De WOR bestuurder heeft de 
opmerkingen in het vastgestelde protocol ver-
werkt. Hoe het ook is verwoord dit is een on-
derwerp waarop we elkaar blijvend scherp 
moeten houden en het gesprek met elkaar 
moeten blijven voeren.  
 
Komende (wat grotere) onderwerpen; 
 
 MFP en roosters toelichting op kazernes 

door OR en dienstleiding 
 Doorontwikkeling Veiligheidsregio Zuid-

Limburg 
 Majeure projecten, beleidsplan 2020—

2023 / relatie belevingsonderzoek 
 Protocol integriteitsonderzoek 
 


