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Vergadering ondernemingsraad 

Datum: 9 mei 2017 

Aanwezig: John Beucken, Roy Molin, Wiel Blezer, Ton Reinaerdts, Fer Beulen, Bryan Clear, Ruud 

Hupperetz, Gerard Drenthen, Huub Pappers en Aniek Pijls. 

Afwezig: Eric Schoonbrood, Bart Pepels, Ed Hofstee, Wim Plug, Rob Drummen en Mark Hagen. 

 

1. Opening  

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

3. Vaststellen notulen vergadering 18 april 2017 

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

4. Mededelingen/ voortgang 

• toelichting stand van zaken dienstroosters en Multi Functionele Pool (hierna: MFP). 

Aangesloten zijn kc Beek, afgevaardigde Déhora en voorzitter projectgroep dienstroosters (Bryan 

Clear) 

Het MT heeft een aantal tussenbesluiten genomen ten einde per januari 2018 te kunnen starten met 

de nieuwe dienstroosters.  

Het betreft het invullen van 15,4 fte MFP voor 2018. In het jaar 2019 dient de MFP afgebouwd te 

worden naar 13,7 fte. Enkele medewerkers krijgen een tijdelijk contract voor MFP waarna ze weer 

terugkeren naar de reguliere formatie. Van 15,4 fte dienen er minimaal 13,25 fte voort te komen uit 

de beroeps- repressieve etmaaldienst. In de W&S hebben de beroepsmanschappen etmaaldienst dan 

ook een voorkeurspositie. De overige 2fte kan uit de andere doelgroepen geworven worden. 

De geselecteerde MFP medewerkers worden voor het tijdvak 1-10-2017 tot 1-1-2018 vrijgesteld van 

de Operationele Basis Sterkte om opgeleid te worden voor de MFP.  

Toelagen MFP: Zoveel mogelijk worden de arbeidsvoorwaarden binnen de huidige CAR-UWO 

geregeld. Extra is de TOD behorende bij het etmaaldienstrooster en een functioneringstoelage van 
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8% (max € 212,96 o.b.v. schaal 6/11). Reiskosten kunnen gedeclareerd worden conform de regeling 

dienstreizen. 

Werving en selectie van MFP start in juni 2017. Bij de W&S wordt gebruik gemaakt van een 

persoonlijkheidstest, waarbij de kandidaten niet worden getoetst op hun vakmanschap. De test is 

gebaseerd op de ‘Big Five’ aangevuld met de factor integriteit. 

Flexibele opvang van oktober tot januari 2018 wordt geregeld. Het opvangen van langdurig zieken is 

nog niet geregeld. Dit is in onderzoek. 

De Werving & Selectie start nadat informatie-avonden zijn georganiseerd en er wordt een e-

mailadres geopend voor vragen MFP. De informatie-avond bestaat uit twee delen, een 

terugkoppeling van de eindevaluatie en een toelichting op de nieuwe werkwijze. 

Structurele meerkosten voor het realiseren van de MFP bedragen jaarlijks € 490.000. 

De OR is continue meegenomen in de projectgroep. In augustus 2017 wordt het totaalpakket in het 

MT besloten en komt dan ter instemming cq. advies naar de OR. Deeladvies van de OR is nodig om te 

kunnen starten met de werving en selectie van de MFP. Dit om voortgang te houden in het project.  

De OR bedankt voor de toelichting en zal in de aansluitende OV met de WOR-bestuurder afspraken 

maken. 

• Voortgang verkiezingen 

Huidige OR blijft gemandateerd totdat de nieuwe OR geïnstalleerd is op 22 mei a.s. 

 

• Voortgang werkbeleving onderzoek 

Geen update, omdat de laatste vergadering niet doorgegaan is. 

 

• Kledingverstrekking 2017 implementatieplan, ter info 

Gaat over de werkwijze binnen SC kerkrade. Er zal later nog een nieuwe kledingreglement opgesteld 

worden. Het kledingreglement is t.z.t. ter instemming. 

 

• Handboek team brandonderzoek, ter info  

Verdiepingsvragen zijn opgesteld en verstuurd aan de WOR bestuurder. 

 

• Bidboek kazerne Sittard-Stad, ter info 

Geen op- of aanmerkingen. 

  



 
 

Secretariaat: Zurichstraat 10 – 6135LP Sittard   -  tel.: 088-4507205 e-mail: or@brwzl.nl 

 

3  

 

• Verlofregeling, ter info 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

• Jaarrapportage PPMO 2016 en fysieke test, ter info 

Er wordt een opmerking gemaakt dat diversiteit in beoordelen bij de fysieke test/PPMO aan de orde 

is. De OR wil vragen hierover aan de WOR bestuurder stellen.  

Daarnaast zou het protocol niet gevolgd zijn. 

Cie VGWM stelt verdiepingsvragen op. 

 

5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken 

• Inzetbaarheidsprofiel ondergrondse bouwwerken, ter advies 

Pré advies wordt opgesteld door cie VGWM 

 

• Functieboek, ter advies 

De OR wacht op definitief advies. 

 

 

 

 


