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Notulen OV 
 

Datum:  7 juli 2015 
 
Aan:   Alle OR leden 
 
Van:    A. Pijls 
 
Opening 
Aanwezig: Gerard van Klaveren, Geert Caris, Bryan Clear, Roy Molin, Huub Pappers, Gerard 
Drenthen, Ton Reinaerdts, Romy Coumans, Bart Pepels, Ruud Hupperetz, Aniek Pijls, Rob Drummen 
John Beucken. 
 
Afwezig: Wim Plug, Mark Hagen, Fer Beulen, Eric Schoonbrood en Ed Hofstee. 
 
Bryan Clear opent de vergadering. 
 
Vaststellen/wijzigen agenda 
De agenda wordt aangevuld met de volgende  onderwerpen  

• Dialoogsessies blokkerende factoren; 

• Hoge werkdruk. 
 
Vaststellen notulen 26 mei 2015 
De notulen worden na tekstuele aanpassingen vastgesteld en zullen op de OR-website gepubliceerd 
worden.  
 
Mededelingen/voortgang 
Monitoren boventalligheid: 
Gerard van Klaveren geeft aan dat er nog maximaal 3 personen per 1 januari 2019 boventallig zijn. De 
beoogde bezuiniging loopt daarmee voor op planning, door versneld en vervroegde uitstroom. 
 
Ontwikkelingen Landelijke Meldkamer Organisatie  
De LMO werkgroep namens de OR komt op 28 juli voor de eerste keer samen.  
 
Gerard van Klaveren deelt met de OR dat de business case twee keer in de stuurgroep LMO geweest 
is. In de business case wordt uitgegaan van samenwonen van locatie Noord en Zuid-Limburg per 1 
oktober 2015.  
De business case komt echter nog een keer terug naar de stuurgroep, met name m.b.t. de financiële 
consequenties mocht de overgang tot LMO met deadline 2021 niet gehaald worden. 
 
Beroepsziekten bij de brandweer 
Nog geen nieuws, er is nog geen stuk in het management overleg geweest. Staat geagendeerd voor 
management overleg op 27 juli 2015. 
 
Dagindeling 24 uurs ploeg 
Dit onderwerp is reeds door Leon Houben toegelicht in de RV van heden. 
 
RI&E oppervlakte redding 
De OR had twee vragen gesteld, namelijk over vaccinatie en de invulling van regionaal duik 
coördinator. Met betrekking tot de vaccinatie heeft de OR voldoende antwoord gekregen, dit is 
akkoord voor de OR.  
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Met betrekking tot de regionaal duik coördinator vraagt de OR nogmaals aandacht voor de 
aanbevelingen van de inspectie Veiligheid en Justitie in deze. Gerard van Klaveren stelt voor om vóór 
1 oktober 2015 een voorstel aan de OR te doen over de invulling van de duik coördinator.   
De OR geeft aan de instemming op te maken, met de voornoemde mits. 
 
Materieel spreidingsplan 
Wordt door de OR opgevraagd bij de organisatie. 
 
Voorbereiding monitoren sociaal plan  
Afvaardiging Bryan Clear en Rob Drummen. De OR heeft niets meer vernomen van de organisatie. 
 
AG5 en het versturen van groepsberichten 
Brandweer personeel geeft aan de OR aan dat er vaak sms berichten op privé nummers komen voor 
roosterinvulling. Dit wordt als vervelend ervaren. 
Gerard van Klaveren geeft de kazernechef Beek de opdracht een mail uit te sturen, om instructies om 
AG5 juist te gebruiken in deze en terughoudend te zijn met versturen naar groepsberichten naar alle 
medewerkers. 
 
Nieuwe veiligheidsrapportage opvragen bij de organisatie 
Wordt door de OR opgevraagd. 
 
Dialoogsessies n.a.v. blokkerende factoren 
Gerard van Klaveren geeft aan dat hij geluisterd heeft naar de OR en ook de dialoogbegeleiders 
gesproken heeft. De laatste groep was overigens positief en geeft aan te leren van de ervaringen die 
ze opdoen.  
De punten van kritiek zijn door Gerard van Klaveren met Carel Jan van den Wildenberg besproken. 
Tevens heeft er een bespreking plaats gevonden met het DB van de OR. Er is een enquête 
opgemaakt als nulmeting, deze zal nog uitgerold worden.  
Mocht de OR daar behoefte aan hebben, dan kan Carel Jan van den Wildenberg nog uitgenodigd 
worden voor een toelichting tijdens een RV/OV. 
 
Hoge werkdruk 
De OR krijgt vanuit een heel aantal hoeken (hoog en laag) de signalen dat de werkdruk erg hoog ligt.  
Deze werkdruk is mede veroorzaakt door/is een samenloop van het bevriezen van vacatures en het 
op opleiding sturen van (in sommige teams) meer dan de helft van de personen in die groep. 
Gerard van Klaveren geeft aan dat dit gezien wordt door de organisatie. Invulling wordt op basis van 
maatwerk geregeld. 
 
Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 

• Ritregistratie systeem ter instemming  
Instemming wordt opgemaakt. 
 

• Piket logistiek en ondersteuning ter instemming  
Instemming wordt opgemaakt, met verzoek om evaluatie na één jaar. 
 

• PPMO handboek ter instemming/ter advies 
Instemming wordt opgemaakt, met daarin twee mitsen namelijk tegengestelde protocollen voor 
vrijwilligers met betrekking tot het tijdstip van de fysieke test. En ten tweede het verwijderen van de 
stairmaster uit de jaarlijkse fittest en dat deze stairmaster of vervanging ervan, niet mag ingevoerd 
worden alvorens de OR hiervan op de hoogte is gesteld. 
 

• Aanbesteding arbodienst, Programma van Eisen ter instemming 
Instemming wordt opgemaakt. 
 

• RI&E oppervlakteredding diepere vragen namens de OR over vaccinatie en de regionaal duik 
coördinator. 

Instemming wordt opgemaakt. 
 

• Mediabeleid ter instemming 



 

Pagina 3 van 3 

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

Gerard van Klaveren geeft aan dat de achterliggende gedachte is, dat wanneer uitingen in de media 
schade berokkent aan de organisatie of medewerker, de organisatie maatregelen (van gesprek tot 
sanctie) wil kunnen nemen.  
Bryan geeft aan dat de OR met betrekking tot werk gerelateerde social media het hiermee eens is, dit 
betreft echter niet privé gerelateerde social media.  
Instemming met mitsen wordt opgemaakt. 
 
Actiepuntenlijst doornemen  
De actiepuntenlijst zal bijgewerkt worden naar aanleiding van deze vergadering. 
 
Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
Sluiting 
Bryan Clear bedankt iedereen voor de inbreng.  


