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Vergadering ondernemingsraad 

Datum: 30 mei 2017 

Aanwezig: John Beucken, Wim Plug, Roy Molin, Huub Pappers, Ton Borm, Wim Meessen, Donald 

Berghs, Michiel Franssen, Frans van der Weerden, Dirk Kelleter, Ron de Haas, Eric van Hoef en Aniek 

Pijls. 

Afwezig: Paul Hansen, Michel Vankan en Bart Pepels.  

 

1. Opening  

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

Extra agendapunt: update meldkamer Limburg 

3. Vaststellen notulen vergadering 9 mei 2017 

De notulen van de ondernemingsraad vergadering van 9 mie 2017 zijn niet behandeld. 

4. Mededelingen/ voortgang 

• Voortgang projectgroep roosters: toelichting vanuit de projectgroep roosters 

Toelichting Léon Houben, Romy Coumans en Bryan Clear 

Het verzoek is aan de OR om samen op te trekken, zodat we rekening houdend met de strakke 

planning (vakantieplanning in oktober)  in januari 2018 kunnen starten. De OR is actief betrokken in 

het proces. De OR  wordt gevraagd of ze verder gaan in deze samenstelling (Ton R. en Roy M. in 

werkgroepen) of extra input wil leveren aan de werkgroep.  

Belangrijkste conclusie is dat er te weinig capaciteit in de roosters zit. De manier van werken met 

verschuivingen en verkassen gaan we loslaten.  De oplossingsrichting wordt de multifunctionele pool 

(hierna: MFP) om kazernes te ondersteunen (via kazerne Beek). De rode draad in de 

oplossingsrichting is dat de mensen goed opgeleid en geoefend zijn voor hun taak.  Het betreft alleen 

manschappen, omdat breder opleiden, bijvoorbeeld bevelvoerders, een ondoenlijke taak  is.  
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De roosterstempel blijft gelijk (24 uur werken/48 uur vrij). Het jaarrooster wordt in oktober gemaakt, 

28 dagen voorafgaand aan het rooster wordt dit definitief, waardoor er mee flexibiliteit ontstaat. 

Verlof korter dan één week is 28 dagen voorafgaand definitief. Kazerne Beek accordeert de roosters.  

Deze week komt de adviesaanvraag naar de OR over de uitbreiding van het functieboek en 

organisatiewijziging in verband met het werken met MFP. De vorige OR heeft aangegeven dat  de 

voorbereidingen voor de MFP door kunnen gaan, maar het OR traject met de adviesaanvraag volgt. 

Het totale project roosters komt 3 juli in het MT, daaropvolgend komt dit naar de OR. Iedere 

beroepskazerne wordt bezocht alvorens de rooster in gang gezet worden.  

(OR) Stel dat er zich niet voldoende kandidaten melden en mensen aangewezen worden voor de 

MFP: zijn de condities dan nog wel gelijk? 

(organisatie) Zover is de organisatie nog niet. Maar beweging naar flexibele arbeid is landelijk aan de 

gang. Wanneer verschuivingen noodzakelijk blijken, geldt dat de juiste man op de juiste plek moet 

komen, waarbij het totaalbeeld belangrijk is maar ook de individuele persoon. Doel moet helder zijn: 

MFP helpt het rooster stabieler te maken, dient overwerk te beperken en gaat huidige aantal 

verschuivingen tegen. 

(OR) Wanneer verschuivingen moeten plaatsvinden, heeft de OR het verzoek om de mensen de 

mogelijkheid te geven om een voorkeurskazerne aan te geven. De projectgroep neemt dit mee. 

(organisatie) De vacature komt 1 juni online voor 2 weken.  

Arbeidsvoorwaarden MFP: 

• 8% functioneringstoeslag (8% is een managementkeuze, is juridisch getoetst: CAR-UWO ten 

hoogste 10%). Hogere inschaling is niet van toepassing omdat meer van dezelfde 

specialismen niet leidt tot  functieverzwaring volgens HR21; 

• Deeltijdwerken wordt mogelijk; 

• Verhouding meer repressief werk; 

• TOD etmaaldienst; 

• Behoud van FLO-rechten; 

• Functie blijft gelijk. 

Belangrijk is dat de mensen binnen de MFP opgeleid worden. Vakbekwaam blijven wordt geborgd. 

De projectgroep heeft zichzelf opgelegd dat er 1 januari a.s. een managementtool voor handen is om 

de roosters te monitoren. De faciliteiten voor de MFP worden dan ook geregeld. Daartoe inrichting 

van de standplaats (Kazerne Beek?) en inrichten van de piketfunctie in Beek om als MFP bereikbaar 

te zijn. 

Uitgangspunt is dat er een 4-2 kazerne per januari 2018 is in Maastricht Noord,  per januari 2019 4-2 

kazerne in Maastricht Zuid.  

De huidige roosterfactor gaat niet meer op, met de MFP en 4/2 en 5/1 kazernes. In het nieuwe 

rekenmodel is rekening gehouden met 8% ziekte, oude verlofafspraken (overgang) en 

opleidingsdagen.  Roostervrije dagen worden ingepland in het rooster van de MFP. 
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MFP’ers krijgen geen terugkeergarantie naar de oude functie, maar er is wel wat bewegingsruimte 

omdat MFP moet krimpen in de tijd. Mocht dat geen oplossing bieden dan zijn er reguliere 

managementtools. MFP komt onder leiding van kazerne Beek. Deze functie bestaat nog niet, en zal 

na een jaar gewogen worden. Nadat deze functie zich een jaar ontwikkeld heeft.  

(OR) Ergens in 2018  pakt de organisatie samen met de OR een moment waar we terugblikken wat 

nog nodig is. 

Structurele meerkosten zijn €490.000. Deze oplossing moet leiden tot vermindering van overwerk, 

maar daar vindt geen besparing door plaats, omdat het overwerk budget overschrijdend was. 

Overwerk is momenteel gefinancierd uit niet in te vullen vacatures.  

Er is nog geen antwoord op dit moment op de opvang van de OBS van  oktober t/m december. 

De OR doet uitvraag of er nog een OR-lid wil aansluiten bij de werkgroep. 

 

• Extra agendapunt: meldkamer Limburg 

De OR heeft een mail ontvangen om de tafelbezetting per 1 juni a.s. te wijzigen van vier naar drie 

personen. Afgesproken is dat tijdens de fase ‘samenwonen’ dat de tafelbezetting vier zou blijven, 

totdat het plan van aanpak ontvangen is. Het DB heeft met de WOR bestuurder hierover gesproken 

en hij komt er vandaag op terug.  

Tijdens de training heeft de OR afgesproken dat we inzetten op 4, maar de centralisten zeggen dat 

deze stelling van de OR niet haalbaar is. Centralisten willen niet in het gedrang komen door vast te 

houden aan de tafelbezetting van vier. Ze hebben een lijst opgesteld wat er aangepast dient te 

worden om te kunnen werken met een tafelbezetting van drie, voor de vakantieperiode.  

Brief aan de WOR bestuurder wordt door het DB opgesteld en rond gestuurd. 

 

• Voortgang werkbeleving onderzoek 

Afrondende afspraak op 13 juni. 

 

• Handboek team brandonderzoek, ter info  

Wachten op reactie van de WOR bestuurder op de verdiepingsvragen 

 

• Jaarrapportage PPMO 2016 en fysieke test, ter info 

Wachten op reactie van de WOR bestuurder op de verdiepingsvragen 
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• Aanpak en afhandeling resultaten Veiligheidsbarometer, ter info 

Geen op- of aanmerkingen. Juni Daelmans komt dit in de OR vergadering in november toelichten. 

 

• Conversie functieboek en piketfuncties, ter info 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

• Invoering IKB, ter info 

Vraag: zijn de kosten voor verkoop, hetzelfde als voor koop verlof? Komt Aniek volgende OR 

vergadering op terug. 

 

• Jaarverslag 2016 Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen, ter info  

Oppakken door cie P&O 

 

5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken 

• Inzetbaarheidsprofiel ondergrondse bouwwerken, ter advies 

Wachten op reactie van de WOR bestuurder op de verdiepingsvragen. 

 

• Functieboek, ter advies 

Definitief besluit is ontvangen. 

 

• Attentieregeling, ter instemming 

Oppakken door cie P&O 

 

6.  rondje commissies 

-  

 

 

 


