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Overleg Vergadering 
Datum: 9 mei 2017  

Aanwezig: Gerard van Klaveren (WOR-bestuurder), Geert Caris (adviseur WOR-bestuurder), Huub 

Pappers (voorzitter OR), Ton Reinaerdts, Bart Pepels, Ruud Hupperetz, Fer Beulen, John Beucken, Roy 

Molin, Wiel Blezer en Aniek Pijls (notulist). 

Afwezig: Gerard Drenthen, Bryan Clear, Wim Plug, Mark Hagen, Rob Drummen, Ed Hofstee en Eric 

Schoonbrood. 

 

1. Opening  

De voorzitter heet allen welkom. 

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

• Extra agendapunt: Delen standpunt van de OR m.b.t. werkgroep roosters/Multi Functionele 

Pool (hierna: MFP). 

3. Vaststellen notulen 18 april 2017 

De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld. 

4. Mededelingen/ voortgang 

• OR: We hebben een terugkoppeling gehad van de roosterwerkgroep. De OR wil haar 

standpunt m.b.t. roosters/MFP delen met de WOR bestuurder. 

Principe uitspraak is dat de werkgroep door kan gaan met de voorbereidende werkzaamheden, dit is 

in ons aller belang.  De OR staat achter de organisatorische oplossing met MFP en begrijpt dat 

snelheid gewenst is. De OR maakt het voorbehoud dat zij  nog de advies/instemming aanvraag 

ontvangt. Tevens spreken WOR bestuurder en OR af dat er geen maatregelen genomen worden, die 

niet omkeerbaar zijn.  

De OR stemt met het GO af, hoe de verdeling is qua taken en bevoegdheden.  

• Handboek brandonderzoek, ter info; 

Verdiepingsvragen zijn verstuurd aan de WOR bestuurder, waaronder hoe waarborgen we of 10% 

van de inzetten onderzocht worden. Komt de WOR bestuurder op terug. 
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• Werkbelevingsonderzoek, terugkoppeling uit de projectgroep. 

Projectgroep heeft een aantal speerpunten opgesteld. Verdiepingsslag is gedeeltelijk gemaakt. Zitten 

nu op de helft van de punten en wordt nog afgerond alvorens dit in de organisatie wordt gebracht. 1 

november moeten we kunnen starten met de oplossingen. 

 

• Kledingverstrekking 2017 implementatieplan, ter info 

Geen op- of aanmerkingen. Het kledingreglement verandert niet, maar er komt wel een nieuwe 

kledingreglement naar de OR in de loop van 2017. 

 

• Bidboek kazerne Sittard-Stad, ter info 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

• Verlofregeling, ter info 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

• Jaarrapportage PPMO 2016 en fysieke test, ter info 

Verdiepingsvragen zijn opgesteld en worden verstuurd aan de WOR bestuurder. 

Jaarlijkse fysieke test voor de beroepsmedewerker. Dit moet in het oefenprogramma landen, dit 

loopt nog.  

Het plannen van de keuringen blijft een structureel probleem.  

Er lijkt willekeur te zijn in de beoordeling van de keuringsarts. Het protocol wordt niet gevolgd bij 

afkeuring op onderdelen. (de herkeuring is niet conform de afkeuring).  Dit wordt opgepakt door de 

WOR bestuurder. 

• Verkiezingen;  

Vandaag is de laatste overleg vergadering van de OR 2014-2017. Totdat de nieuwe OR start op 22 

mei 2017 heeft de huidige OR mandaat. Op 22 mei wordt de nieuwe OR geïnstalleerd. 

5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken 

6. Actiepuntenlijst doornemen  

- 

7. Rondvraag 

- 

8. Sluiting 


