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Notulen OV 

 
 
Datum:  20 september 2016 
 
 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), Gerard van Klaveren (WOR-bestuurder), Geert Caris 

(adviseur WOR-bestuurder), Ed Hofstee, John Beucken, Aniek Pijls (notulist), Mark 
Hagen, Rob Drummen, Wim Plug. 

 
Afgemeld:  Bart Pepels, Ton Reinaerdts, Wiel Blezer, Fer Beulen, Gerard Drenthen, Bryan Clear, 

Erik Schoonbrood, Roy Molin en Ruud Hupperetz. 
 

1. Opening 
Huub Pappers opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen/wijzigen agenda 
 

3. Vaststellen notulen 5 juli 2016 
De notulen worden onder dank vastgesteld. 

 
4. Mededelingen/ voortgang 

• Terugkoppeling uitkomsten uit de pilot SPP; 
De pilot SPP in de 3 afdelingen ((H)OVD/CvD-poule, team Financiën en kazerne Brunssum) is 
afgerond.  
Naar aanleiding van de resultaten zijn er een aantal aanpassingen aan het model (basis 
afkomstig van Rabobank) gedaan.  
Ook is geconcludeerd dat er nog geschaafd moet worden aan de wijze van het gebruik van de 
modellen, voordat het organisatiebreed geïmplementeerd kan worden. Vragen die gedurende 
de pilot opkwamen zijn “in hoeverre kunnen verwachtingen gemanaged worden?” en “hoe 
garanderen we voldoende objectiviteit”. 
 
Dit heeft geleid tot het besluit dat er meer tijd nodig is voordat tot de officiële implementatie 
overgegaan kan worden. De komende 2 jaar worden gebruikt voor het optimaliseren van het 
systeem en werkwijze. In de komende 2 jaar wordt al gewerkt met het model door de 
leidinggevenden en de naast-hogere leidinggevenden en MT. 
 
De WOR-bestuurder biedt aan dat de projectgroep SPP nog een aanvullende presentatie kan 
geven aan de OR. 

 
• Dialoogsessies en audit; stand van zaken; 

De WOR-bestuurder vraagt aan de OR hoe zij de sessies ervaren tot zover. De OR is over de 
inhoud tot nog toe positief. Wel worden er nog wel eens fouten gemaakt in de processen, bijv. 
ontbreken aankondiging dat OR-leden aansluiten of terugkoppeling geeft geen antwoorden op 
de belemmerende factoren. 

  
 De WOR bestuurder geeft aan dat de audits klaar zijn. Deze worden eerst nog met de 
teamleiders en kazernechefs besproken. Vervolgens kunnen er samen met de medewerkers 
actieplannen per team worden opgesteld. 
 

• Herinrichting Veiligheidsregio Zuid-Limburg, stand van zaken; 
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De veiligheidsdirectie is in gesprek op basis van de analyse die Jac Salemans gemaakt heeft. 
De WOR bestuurder biedt aan om Jac Salemans uit te nodigen bij de ondernemingsraad voor 
een update. 
 

• Werkdrukonderzoek OR; 
De OR heeft in zijn vergadering een resumé gemaakt voor de mogelijke richtingen voor het 
werkdrukonderzoek. De OR moet hierin nog een keuze maken. 
 
Een van de mogelijkheden is om een effectmeting te houden van alle onderzoeken die al 
geweest zijn in de organisatie.  
Vraag van de OR aan de WOR-bestuurder is om hiervoor de resultaten van de dialoogsessies 
te gebruiken na anonimiseren van de uitkomsten. De WOR-bestuurder geeft aan dat hij 
hierover contact kan leggen met CJ van den Wildenberg i.v.m. afspraken die gemaakt zijn 
over het gebruik van resultaten uit de dialoogsessies. De WOR-bestuurder vraagt aan de OR 
om de vraagstelling voor CJ van den Wildenberg op papier te zetten. 
 

• Samenvoeging meldkamers: stand van zaken; 
De WOR-bestuurder heeft de brief ontvangen van de OR. Hierop is nog geen antwoord 
geformuleerd.  
Huub geeft aan dat het DB van de OR de centralisten heeft bezocht en dat zij vragen hebben 
over het niet invullen van een ontstane vacature. Gezien het rooster en nieuwe projecten 
voorzien zij problemen qua bezetting in de nabije toekomst. 
De WOR-bestuurder geeft aan dat, nu de toekomst nog onduidelijk is, het onwenselijk is om 
deze vacature in te vullen. Mochten er problemen komen qua bezetting, dan mag er wel 
capaciteit ingehuurd worden. 
 
Daarnaast maken de centralisten zich zorgen wat er gebeurt met de formatie bij het 
samenwerken van de meldkamers Limburg Noord en Zuid-Limburg. 
 
De WOR-bestuurder vertelt dat een startnotitie is opgesteld.  
 

• Protocol interne onderzoeken; 
De WOR-bestuurder geeft aan dat dit loopt. De onderzoeken die gehouden zijn tot nog toe, 
zijn in de geest van interne protocollering gehouden. In het rapport van de 
vertrouwenspersonen is ook aandacht gevraagd voor een protocol m.b.t. interne onderzoeken. 
 
De OR geeft aan dat er een gerucht is, dat er voor een intern onderzoek gegevens uit het 
ritregistratiesysteem zijn gebruikt. De WOR-bestuurder geeft aan dat hij zich dat nauwelijks 
kan voorstellen, daar hij deze vraag niet gekregen heeft op voorhand. Dit kan daarom ook niet 
gebeurd zijn. Er was overigens ook geen aanleiding om deze gegevens te gebruiken. 

  
• 10/16 regeling, stand van zaken; 

De juiste uitvoering wordt nog nader onderzocht en met de betrokken medewerkers worden 
momenteel gesprekken gevoerd.  
De WOR-bestuurder geeft aan dat de resultaten nog niet duidelijk zijn. Mocht blijken dat 
medewerkers geen weet kunnen hebben over foutieve betalingen, dan zal de organisatie daar 
met coulance in handelen. 

 
• Samenwerking Veiligheidsregio Limburg Noord en Veiligheidsregio Zuid-Limburg, stand van 
 zaken; 

Het initiatief ligt bij de besturen van Noord- en Zuid-Limburg. De VR’s hebben de vraag 
gekregen om te verkennen waar winsten te behalen zijn of kwetsbaarheden verkleind kunnen 
worden? De vraag is of samenwerken leidt tot efficiency voordeel. Er ligt geen feitelijke 
opdracht voor beide VR’s. 

 
• Aanpassing PPMO en handboek in verband met ingebruikname Stairmaster; 

Huub geeft aan dat door de OR verdiepingsvragen zijn opgesteld, die Jos Dijk rechtstreeks 
heeft ontvangen. In de volgende vergadering van de ondernemingsraad komt Jos Dijk deze 
vragen toelichten. 

 
• Acties brandweer, stand van zaken; 



Pagina 3 van 3 

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

De WOR-bestuurder geeft aan dat Brandweer Zuid-Limburg sterk vertegenwoordigd is aan de 
onderhandelingstafel. 
De OR vraagt zich af of de organisatie in beeld heeft of de bedrijfsvoering niet in gevaar komt? 
Bijvoorbeeld training Dordrecht of oefenvoertuigen die langer in werkplaats staan in 
Brunssum.   
De WOR-bestuurder geeft aan dat afgesproken is dat tijdens de terugkomdagen normaal 
geoefend zal worden. 

• Veiligheidsrapportage 1 helft 2016, ter info; 
 Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 
• Uitfasering rijksmaterialen Brandweercompagnie en  

overname materiaal door BRWZL, ter info. 
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 
5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 

-  
 

6. Actiepuntenlijst doornemen  
 
7. Rondvraag 

 
Rob D: hoe is het met de Midterm-Review?  
De organisatie is bezig met de midterm-review en komt hierop terug tijdens de artikel 24 vergadering. 
 
Ton R: het valt op dat veel verschuivingen in het rooster plaatsvinden in het middenkader om de obs 
te garanderen. Echter deze medewerkers kennen vaak niet de specialismen van een regio, bijv tunnel 
of waterongevallen. Wellicht is een oplossing om specialismen te koppelen aan een persoon, zodat 
alleen geschoven kan worden mits de specialismen kloppen. 
De WOR-bestuurder stelt voor dit onderwerp met Léon Houben op te pakken. 
 
Ton R: door de invoering van de Stairmaster lijkt er gevaar te komen op meer uitval. Hoe gaan we dit 
invullen in de obs? Zijn de mensen die PPMO niet halen langdurig ziek, waardoor inhuur plaatsvindt? 
De WOR-bestuurder geeft aan dat de organisatie belang hecht aan een vitaliteitsprogramma om de 
mensen zolang mogelijk fit te houden. Verder wordt gemonitord hoe de PPMO zich verder ontwikkelt.  

 
8. Sluiten van de vergadering 


