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Overlegvergadering 
 
Datum: 18 april 2017  
 
Aanwezig: Gerard van Klaveren (WOR-bestuurder), Geert Caris (adviseur WOR-
bestuurder), Gerard Drenthen, Huub Pappers (voorzitter OR), Ton Reinaerdts, Ruud 
Hupperetz, Wim Plug, John Beucken en Aniek Pijls (notulist). 
 
Afwezig: Bart Pepels, Bryan Clear, Fer Beulen, Roy Molin, Wiel Blezer, Mark Hagen, Rob 
Drummen, Ed Hofstee en Eric Schoonbrood. 
 
1. Opening  
De voorzitter heet allen welkom. 
 
2. Vaststellen/wijzigen agenda 
Extra agendapunt: functieboek, ter advies 
Extra agendapunt: presenteren kwartiermaker herinrichting veiligheidsregio, Petro Winkens  
 
3. Vaststellen notulen 28 maart 2017 
De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld. 
 
4. Mededelingen/voortgang 
• Toelichting stappenplan “vakmanschap” door P. Winkens  
J. Salemans  en Petro Winkens sluiten aan bij de vergadering; 
Strategische mijlpunt is dat we op 1 januari 2019 een lerende organisatie zijn.  
Onderdeel van het project is om een externe adviseur een analyse laten maken over ons 
vakmanschap. Deze analyse is gemaakt en wordt toegelicht in deze overlegvergadering door 
Petro Winkens.  
Een ander onderdeel is het stappenplan vakmanschap voor 2017. Dit is vastgesteld in het 
MT en wordt door Jac toegelicht. De OR heeft het stappenplan “vakmanschap” ter informatie 
aangeboden gekregen. Verschillende deelproducten uit het stappenplan komen in de loop 
van 2017 naar de ondernemingsraad, volgens kader van de WOR. 
WOR-bestuurder: Beleidsplan voor opleiden en trainen komt ter advies naar de OR. After 
Action Review vindt de WOR-bestuurder een belangrijk onderdeel van het beleidsplan 
opleiden en oefenen, zodat we een lerende organisatie kunnen zijn. De organisatie moet 
slagkracht krijgen door de lerende organisatie. Dit wordt beoogd met het “Centrum voor 
Vakmanschap”. De organisatie wil een omgeving creëren waarin mensen kunnen leren en 
verbeteren, een omgeving waar mensen niet worden afgerekend op acties.  
Vraag OR: Past het budget van € 250.000 bij de ambities?  
Dit budget is voor 2017. Eind 2017 moet het structurele budget inzichtelijk zijn. 
Aangegeven wordt dat het belangrijk is dat de OR zijn rol blijft houden bij de projectgroep 
vakmanschap, gezien de overdracht naar een nieuwe OR. Beide vertegenwoordigers in de 
projectgroep zullen geen deel meer uitmaken van de nieuwe OR. 
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• Kwartiermaker herinrichting Veilligheidsregio (hierna VR): 
Petro Winkens wordt door de WOR-bestuurder geïntroduceerd als kwartiermaker voor de 
herinrichting van de VR.  
Het programmabureau loopt momenteel nog door onder verantwoordelijkheid van Frank 
Klaassens. De inrichting van het veiligheidsbureau is de verantwoordelijkheid van Gerard 
van Klaveren. 
De opdracht van de kwartiermaker is om in eerste instantie te onderzoeken wat er gedaan is 
bij collega VR’s. Het programmabureau groeit in de loop van 2017 toe naar het 
veiligheidsbureau VR Limburg. Voor het veiligheidsbureau wordt het profiel van de manager 
veiligheidsbureau VR Limburg opgemaakt.  
Budgetuitbreiding wat hiermee gepaard gaat, ligt momenteel voor de zienswijzen bij de 
gemeenten.  
De herinrichting in de structuur voor de gehele organisatie zal in de loop van de tijd aan de 
orde komen. De rol van medezeggenschap is daarin ook een onderdeel van de opdracht.  
De eerste stap raakt nog geen mensen. Op het moment dat de functiebeschrijvingen voor 
het veiligheidsbureau omschreven zijn, worden de profielen getoetst aan de zittende 
mensen. 
 
• OR-verkiezingen, stand van zaken; 

15 kandidaten vastgesteld, dit betekent dat er geen verkiezingen gehouden hoeven te 
worden. De kandidatenlijst wordt met alle belanghebbenden gedeeld. 
 
5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 

• Extra agendapunt: functieboek, ter advies 
Een aantal functies zijn bevroren voor de begroting 2018-2022. Deze zijn ter info naar de OR 
gekomen. Mocht de bevroren vacatureruimte tot problemen leiden, waarvoor dringend en 
noodzakelijk oplossingen nodig zijn, dan zullen functies (wellicht tijdelijk) alsnog ingevuld 
worden. 
Het functieboek heeft de OR ter advies ontvangen en is met het DB van de OR besproken in 
het agenda-overleg. De wijzigingen ten opzichte van het vorige functieboek zijn reeds 
separaat ter advies bij de OR neergelegd. Functieboek komt jaarlijks terug naar de OR voor 
herijking. Halfjaarlijks wordt de bezetting besproken met het DB van de OR. 
 
6. Actiepuntenlijst doornemen  
- 
 
7. Rondvraag 
- 
 
8. Sluiting 
 
 


