
 

Nieuwsbrief 
Eind september heeft de ondernemingsraad (OR) een cursus gehad in “de 
wereld die financiën heet”, oftewel het lezen van de begroting. 
De aanleiding hiervoor is dat er behoefte is binnen de ondernemingsraad 
om meer kennis te verkrijgen in de financiële gang van zaken van de or-
ganisatie om vervolgens indien nodig samen met de organisatie het finan-
ciële beleid te kunnen bewaken. 
Centraal in dit traject staan  
• het financiële beleid  
• de planning en controlecyclus  
• het lezen en begrijpen van de documenten 
• de mogelijke invloed van de OR daarop  
En verder:  
• hoe lees ik de begroting  
• welke mogelijkheden liggen er in de begroting  
• economische en financiële begrippeninvesteringen  
• reserves en voorzieningen  
• exploitatie en balans  
• wat is geregeld over rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, de rol van de accountant  
• risico en risicobeheersing  
De uitleg was verhelderend, de begroting is weliswaar ter informatie maar er zijn toch genoeg leermomenten geweest 
waardoor de begroting door de OR beter te lezen is. 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen met welke dossiers de ondernemingsraad nu bezig is. 
Enkele dossiers nader belicht; 
Meldkamer Limburg, Herinrichting Veiligheidsregio, Jaarlijkse fysieke test,  Functieboek, Evaluatie dienstroosters, Pro-
ject vakmanschap, Ambtseed,  
 
Zaken die nu belangrijk zijn even toegelicht; 
 
Meldkamer Limburg; 
De OR wacht nog op  een plan van aanpak, zodat advies afgegeven kan worden. 
 
Herinrichting Veiligheidsregio; 
De kwartiermaker Petro Winkens is in de overlegvergadering voorgesteld aan de OR, Hij heeft het inrichtingsplan aan 
de OR gepresenteerd. 
Op grond van dit inrichtingsplan is het duidelijk dat het werven van de functie van teamleider Veiligheidsbureau nu nood-
zakelijk is. De ondernemingsraad adviseert nu dan ook om de teamleider Veiligheidsbureau conform voorgestelde pro-
cedure te gaan werven. 
 
Evaluatie dienstroosters; 
Uit de evaluatie door het bedrijf Dehora is naar voren gekomen dat de roosterfactor te laag was. 
De organisatie heeft als oplossing gekozen om een Multi Functionele Poule (MFP) bij ziekte in te gaan zetten. En tevens 
heeft organisatie ervoor gekozen om gelijktijdig de regels en afspraken over de roosters aan te passen. 
Door de OR is aan de WOR bestuurder gevraagd om de invoering van de MFP en het rooster los van elkaar te behan-
delen. 

 
 

PPMO; 
Sinds het invoeren van het handboek brandbestrijdingstest is afgesproken dat 
deze in de jaarlijkse fysieke test wordt opgenomen. Hierdoor zal iedereen de 
kans krijgen deze jaarlijks te beoefenen. Deze zal dan bestaan uit de PPMO 
test zonder het medische gedeelte. Om dit om te controleren heeft de OR ge-
vraagd om een geanonimiseerde overzicht. 
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Functieboek; 
In de OR vergadering van 9 mei werd de afspraak gemaakt dat de OR leden 
binnen de werkgroep roosters hun werkzaamheden kunnen voortzetten. 
 
Op de adviesaanvraag “uitbreiding Functieboek” wordt m.b.t het vormen van 
de MFP positief geadviseerd. 
 
 
Project vakmanschap; 
Door de (toenmalige) OR is in de overlegvergadering van 26 mei 2015 ge-
sproken over de implementatie van leerpunten uit de evaluatie van een 
brand in Brunssum. De WOR bestuurder onderstreepte hierbij dat bij dit incident sprake was van leerpunten voor de ge-
hele organisatie en dat hij hier in een volgende overleg vergadering op terug zou komen. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot 
een aankondiging in de overlegvergadering van 15 september in dat jaar dat leren van evaluaties een strategisch speer-
punt zou worden. 
In de uitwerking gedurende 2016 is dit verbreedt tot vakmanschap. Door een externe onderzoeker is een nul situatie be-
paald en zijn verbetervoorstellen gedaan. Eind 2016 is door de OR samen met de WOR bestuurder voor het eerst een 
OV vergadering georganiseerd om de algemene gang van zaken met elkaar te bespreken (ook wel artikel 24 vergadering 
genoemd ). Hierbij zijn de doelstellingen die de organisatie beoogd met vakmanschap en learning loop uitgebreid bespro-
ken en is ons medegedeeld dat er ook middelen voor zijn vrijgemaakt. In deze periode is ook werk gemaakt van brand-
onderzoek. Het team is in dit jaar vorm gegeven en de eerste onderzoeken zijn binnen de organisatie gedeeld. Voor het 
onderwerp vakmanschap en lerende organisatie is de afspraak met de WOR bestuurder gemaakt dat we over de voort-
gang op de hoogte worden gehouden.  
Het door de OR eind vorig jaar gehouden belevingsonderzoek heeft nog eens bevestigd hoezeer vakmanschap ons be-
zig houdt. Behoefte aan voortgang op dit gebied is hiermee nogmaals bevestigd. 
Op 21 maart jongstleden heeft de OR het projectplan vakmanschap ontvangen. In dit plan is concreet geformuleerd hoe 
vorm en inhoud wordt gegeven aan de projectorganisatie en welke resultaten er zijn bereikt aan het eind van het project.  
Wat merken we hier verder van? Investeringen zijn inmiddels gedaan ten behoeve van ons regionaal opleidings- en  
oefencentrum. Met name voor schoner werken, virtueel trainen en de elektronische leeromgeving. Gewerkt wordt nog 
aan blijvende certificering als opleidingsinstituut en oefencentrum. Verder wordt in samenspraak met oefencoördinatoren 
en oefenleiders in 2018 sterk ingezet op aantoonbaar vakbekwaam blijven. Ook is vorm gegeven aan het centrum voor 
vakmanschap die nieuwe ontwikkelingen centraal inzamelt en verder uitzet binnen onze organisatie. De OR blijft de vin-
ger aan de pols houden en aansturen op voortgang.  
 
        
Regeling ambtseed; 
Hiervoor heeft de OR instemming verleend.  
 
Inzetbaarheidsprofiel ondergrondse bouwwerken; 
Hierop is positief advies afgegeven. 
 
 
 

 
Verder is er veel meer info op de OR website te vinden via: 

www.or-brwzl.nl 
 

Ook via intranet kun je informatie krijgen over de OR 
Heb je nog geen toegang tot het intranet? Dan kun je je 
inloggegevens aanvragen bij de afdeling contactpunt.  
Het Contactpunt is bereikbaar via 088 - 450 74 50 of  

per mail: contactpunt@brwzl.nl. 


