
Pagina 1 van 2 

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

        
 
 

 
 
 
 

Notulen Overlegvergadering 
 
 
Datum:  7 juni 2016 
 
 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), Gerard van Klaveren (WOR-bestuurder), Geert Caris 

(adviseur WOR-bestuurder), Fer Beulen, John Beucken, Aniek Pijls (notulist), Bryan 
Clear, Mark Hagen, Rob Drummen, Gerard Drenthen, Wim Plug, Roy Molin en Ruud 
Hupperetz. 

 
Afgemeld:  Bart Pepels, Ton Reinaerdts, Wiel Blezer, Erik Schoonbrood en Ed Hofstee. 
 

1. Opening 
Huub Pappers opent de vergadering 
 

2. Vaststellen/wijzigen agenda 
 

3. Vaststellen notulen 12 april 2016 
De notulen worden onder dankzegging vastgesteld. 
 

4. Mededelingen/voortgang 
Follow up standpunt OR inzake rapport vertrouwenspersoon/integriteitsbeleid/audit 
dialoogsessies: Toelichting op audits dialoogsessies door Carel Jan van den Wildenberg. 
 
De WOR-bestuurder geeft aan dat hij nog geen officieel antwoord gegeven heeft aan de OR, 
aangezien hij de brief met handreiking eerst wil bespreken met de OR.  
 
De WOR-bestuurder heeft, na o.a. overleg met het MT, geconcludeerd dat:  
1) er nog 19 dialoogsessies zullen volgen en de organisatie daarmee in de eindfase is aangekomen; 
2) veiligheid binnen de dialoogsessies niet gewaarborgd wordt door deelname van een OR-lid; 
3) de OR procesmatig meegenomen kan worden, waarbij het maken van procesafspraken zinvoller is. 
Daarom is Carel Jan van den Wildenberg uitgenodigd voor deze OV. 
 
Standpunt OR: de OR trekt zijn handen af van de dialoogsessies als er niet ingegaan wordt op de 
handreiking van de OR. Carel-Jan van den Wildenberg hoeft dan ook geen toelichting te geven in 
deze OV.  
 
De WOR-bestuurder vindt dat de OR een erg rigide standpunt inneemt. Hoor iemand eerst aan en 
neem na afloop een standpunt in. De WOR-bestuurder heeft in het verleden n.a.v. onder andere 
overleg met OR, aanpassingen gedaan. 
 
Algemene standpunt is dat, volgens de OR, de dialoogsessies niet veilig zijn.   
Wat is er nu precies onveilig, vraagt de WOR-bestuurder? Hebben mensen echt last ondervonden, 
omdat er schade is berokkend aan mensen die daar onveilig zijn behandeld? Hij licht toe dat de 
evaluatieformulieren die ingevuld worden aan het einde van de dialoogsessie een ruim voldoende 
weergeven.  
 
De resultaten van de evaluatieformulieren waren niet bij de gehele OR bekend. 
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Vanuit de achterban van de OR komen er opnieuw diverse klachten binnen over de auditsessies. Er 
zijn inderdaad een aantal punten misgelopen in de beginfase van de audits (bijvoorbeeld no show van 
studenten en ontbreken van terugkoppeling aan de pilotgroep), maar hierop is meteen actie 
ondernomen.  
WOR-bestuurder: de korpsleiding krijgt geen verkeerde signalen vanuit de auditsessies. Geef de kans 
om een uitleg te krijgen vanuit de organisatie. De geluiden van de Zuyd Hogeschool zijn positief. 
 
Vanuit de OR wordt aangegeven dat men het gevoel heeft dat de OR en WOR-bestuurder een ander 
beeld hebben en het gevoel van de OR en haar achterban niet gezien of gehoord wordt. Tevens wordt 
door de OR geopperd om deelname van de OR aan de dialoogsessies optioneel te maken voor de 
deelnemers. 
 
De vergadering wordt opgeschort, om standpunt WOR-bestuurder inzake de handreiking van de OR 
te bespreken. 
 
De vergadering wordt hervat. 
 
De WOR-bestuurder ligt haar standpunt toe: hij gaat akkoord met het uitgangspunt dat de OR mag 
aansluiten bij de dialoogsessies mits daar behoefte aan is vanuit de deelnemers. Hij heeft wel het 
verzoek dat de OR maximaal 2 à 3 mensen hiervoor naar voren schuift. 
  
Daarnaast blijft de WOR-bestuurder het proces van de dialoogsessies volgen met het DB.  
 
De WOR-bestuurder vraagt de OR om Carel Jan van den Wildenberg de audits van de dialoogsessies 
toe te laten lichten. 
 
De OR gaat akkoord met dit voorstel. 
 

Carel Jan van den Wildenberg sluit aan bij de overlegvergadering.  
 
Carel Jan van den Wildenberg geeft een toelichting hoe de dialoogsessies zijn opgebouwd en het 
auditproces in elkaar zit. Hiertoe gaat ook een ordner met evaluatieformulieren rond. Deze 
evaluatieformulieren worden uitgereikt aan het einde van de dialoogsessie en zijn opgemaakt n.a.v. 
vragen uit de OR. 
 
Voor de audit is gekozen voor Zuyd Hogeschool vanuit kostenoogpunt en een frisse blik van de 
studenten. De eerste audit moet voor november a.s. klaar zijn. In totaal zullen er 4 audits 
plaatsvinden. 
 
Hierop wordt vanuit de OR verbaasd gereageerd. Bij de OR staat het niet op het netvlies dat er vier 
keer ge-audit wordt. 
 
Er wordt afgesproken dat het DB periodiek op de hoogte gehouden wordt. De algemene resultaten uit 
de audits worden gedeeld binnen de OR. 
Carel Jan van den Wildenberg doet het verzoek om geluiden uit de achterban met details en 
adequaat, oftewel feitelijk, door te geven en op te pakken. 
Procesafspraken over het aansluiten bij de dialoogsessies worden opvolgend aan deze vergadering 
gemaakt met het DB.  
 

6. Sluiting 
Besloten wordt de vergadering op te schorten en de agendapunten naar de volgende 
overlegvergadering door te schuiven. 

 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 


