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  Notulen Overlegvergadering 

 
Datum: 21 februari 2017  
 
Aanwezig: Gerard van Klaveren, Gerard Drenthen, Fer Beulen, Bart Pepels, Roy Molin, Bryan Clear, 
Geert Caris, Wiel Blezer, Huub Pappers, Ton Reinaerdts, Ruud Hupperetz, Wim Plug, Rob Drummen, 
John Beucken, Manon Weijts en Aniek Pijls. 
 
Afwezig: Mark Hagen, Ed Hofstee en Eric Schoonbrood 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen/wijzigen agenda 
 
3. Vaststellen notulen 20 december 2017 
(WOR-bestuurder) Opmerking naar aanleiding van de notulen.  
Er volgt op korte termijn een enquête van de inspectie V&J. Zij doen onderzoek naar de werkbeleving 
en veiligheid. 
Navigatiesystemen: de WOR-bestuurder neemt dit mee in het volgende sectoroverleg. Agendapunt 
voor de volgende OV. 
Samenvoeging meldkamers: Invulling hoofd meldkamer is bekend. Het is voor de WOR-bestuurder 
onbekend of de roosters nog tot problemen leiden. 
 
4. Mededelingen/voortgang 
 
• Werkbelevingsonderzoek 
Bij afspiegeling van de resultaten van het werkbelevingsonderzoek op de gehele organisatie zou het 
gaan om +/- 175 werknemers die een (zeer) hoge werkdruk ervaren. 
Highlights werkdrukonderzoek: 

1. toename van werkzaamheden. Indirect wordt dit thema sterk beïnvloedt door (veranderende) 
regels en procedures. 

2. kwaliteit, vakmanschap en vertrouwen. Indirect word dit thema in sterke mate beïnvloedt door 
management, samenwerking en communicatie. 

3. werktijden en toekomstonzekerheid heeft als derde effect op de ervaren werkdruk. 
 
(OR) Erkent en onderkent de WOR-bestuurder het werkbelevingsonderzoek? 
 
(WOR-bestuurder) 39% deelname is representatief, daarmee wordt het onderzoek ook erkend. De 
WOR bestuurder herkent ook facetten in onze organisatie en bij bepaalde groepen. 
 
(OR) goed om te horen dat de organisatie het ook als valide erkent. 
 
(WOR-bestuurder) Vormgeven is de volgende stap. Het is niet van de ene op de andere dag op te 
lossen. De belasting van vrijwilligers wordt als voorbeeld genomen. Het leven van de vrijwilliger is nu 
anders dan in het verleden. Transitie is nodig van de vele contacturen, versus ELO als invulling voor 
vakbekwaam blijven.  
 
(OR) Het is niet alleen maar fysieke belasting voor de vrijwilligers, maar ook een stukje ontspanning. 
Waardering is heel belangrijk. 
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(WOR-bestuurder) We moeten op zoek gaan naar de verdieping. Het doorleven met MT en OR, 
waaruit een prioritering komt. Werkbeleving moet een onderdeel zijn van het gesprek met de mensen 
en de leiding. Zelfmanagement in deze is ook belangrijk. 
Het stapelen van taken zorgt vaak voor werkdruk. Dilemma is de steeds hoger wordende 
kwaliteitsnormen versus uitvoerbaarheid. 
 
(OR) Werkbelevingsonderzoek is een speerpunt voor de OR. We willen komen tot concrete afspraken. 
Het doel van de OR is om de beleving van werkdruk te verlagen. Dit is al lang een punt, nu ligt het 
resultaat er. Er zijn ook voorspelbare items, die zorgen voor ervaren werkdruk en die kunnen 
opgepakt worden.  
De OR kan sommige berichten niet met elkaar rijmen. Als voorbeeld; er worden vacatures bevroren, 
maar er worden wel strategische punten opgelegd. Jaarwerkplannen en bevriezen vacatures (6,5 fte). 
Functieboek gelijk of minder, maar de ambities zijn groter. 
 
(WOR-bestuurder) Het functieboek is getoetst. De toetsingscommissie heeft het functieboek akkoord 
gegeven. Het gaat naar MT en opvolgend naar de OR. Dit heeft ook een relatie met management 
keuzes i.r.t. begroting 2018. 
 
(OR) Kan de organisatie een plan van aanpak op hoofdlijnen opstellen waarin de organisatie aangeeft 
welke stappen er komen?  
 
(WOR-bestuurder) Prioriteiten stellen in samenspraak tussen de OR en WOR-bestuurder. 
Gezamenlijk belang om acties te ondernemen. Zodoende komen we met elkaar tot consensus, zodat 
we uiteindelijk een gezamenlijk resultaat hebben. We moeten met elkaar onderkennen wat de goede 
dingen zijn.  
Dit heeft te maken met verwachtingsmanagement; het is morgen niet opgelost. Communicatie moet 
een onderdeel worden van het Plan van Aanpak. 
 
Acties: 
Procesafspraken worden gemaakt met het DB van de OR en in de eerstvolgende OV gepresenteerd. 
De OR wil communiceren naar de achterban. We delen de resultaten en dat er procesafspraken 
gemaakt worden tussen de OR en de WOR-bestuurder.  
WOR-bestuurder heeft een afrondend gesprek in het kader van dialoogsessies. Hieruit zijn een aantal 
rode draden gehaald. Deze rode draad wil de WOR-bestuurder koppelen aan het belevingsonderzoek. 
 
5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
• applicatie beheerder materiaal beheer, ter advies 

We wachten op het definitief besluit.  
 
6. Actiepuntenlijst doornemen  
 
7. Rondvraag 
(OR) dialoogsessies. Niet alle terugkoppelingen zijn gedeeld met de aanzittende OR-leden bij de 
sessies. Wordt opgepakt door WOR-bestuurder.  
(OR) Sinds het samenwonen van de meldkamer wordt er wel eens verkeerd gealarmeerd volgens de 
KVT. Er blijken wijzigingen aangebracht te zijn in KVT’s. Dit heeft behoorlijk invloed op de motivatie 
van de vrijwilligers.  
(WOR-bestuurder) Er zijn fouten ingeslopen in het GMS door de samenvoeging.  
(OR) Beleidsplan waterongevallen; de OR zou meegenomen worden in de evaluaties, maar heeft 
deze nog niet ontvangen. 
(OR) PPMO; kan de OR het overzicht van Q4 krijgen? 
Wordt de jaarlijkse fysieke test nog wel gehouden? Is een verplichting, maar volgens de OR wordt dit 
niet consequent uitgevoerd. 
 
8. Sluiting 
 


