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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 
Van:   John Beucken, secretaris OR 
 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), John Beucken, Bart Pepels, Mark Hagen, Wim Plug, Ruud 

Hupperetz, Ton Reinaerdts, Rob Drummen, Bryan Clear en Fer Beulen. 
Afgemeld:  Ed Hofstee, Roy Molin, Gerard Drenthen, Aniek Pijls en Eric Schoonbrood. 

 
Datum: 10 mei 2016 
Tijd:  10:00 uur t/m 12:00 uur 
Locatie: Vergaderzaal Middenweg 
 
 

1. Opening  
 

2. Vaststellen/wijzigen agenda 
 

3. Vaststellen notulen 19 april 2016 
Onder dank vastgesteld  
 

4. Mededelingen/voortgang 
 

• Terugkoppeling overleg WOR-bestuurder n.a.v. audit dialoogsessies 
Huub en Aniek hebben dit onderwerp met Gerard van Klaveren besproken. Stoppen 
is geen optie. Gerard van Klaveren komt later in deze vergadering nog een toelichting 
geven. 
Een toelichting vanuit de commissie P&O volgt ten aanzien van een tweetal punten: 

- De vraag bestaat of men alles “veilig” kan zeggen tijdens dialoogsessies. 
- Is er ten aanzien van de audit een zorgvuldig en goed audit formulier 

beschikbaar? 
De opmerkingen vanuit de OR zijn dat er op auditformulieren de naam van de invuller 
moet worden vermeld en dus de anonimiteit niet is gewaarborgd. 
Door de audits op deze manier uit te voeren komen “oude veiligheidsgevoelens” weer 
naar boven. Het auditproces kan volgens de OR niet door de tweedejaars HBO-
studenten worden uitgevoerd. Kan de integriteit worden gewaarborgd? 
De commissie P&O voegt verder toe dat het “veiligheidsprobleem” ook reeds bij 
andere evaluaties zoals de roosterevaluatie zijn negatieve werk doet. De OR oppert 
dat ze als verbetermogelijkheid het proces wil gaan monitoren door bij sessies 
aanwezig te zijn en het verdere proces van de audits mee gestalte te gaan geven. 

 

• Uitvraag leden commissie voorbereiding artikel 24-vergadering 
Huub vraagt aan de verschillende commissies naar de afgevaardigden per 
commissie, dit levert het volgende resultaat op: 

- Commissie P&O: Fer Beulen 
- Commissie Communicatie: Wim Plug 
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- Commissie VGWM: Door Ruud Hupperetz wordt aangegeven dat hij nog 
afstemt met Eric Schoonbrood of Eric dan wel hij zelf zitting zal nemen in de 
tijdelijke commissie.  

 

• Uitvraag deelnemers aan pilot Strategische Personeelsplanning (SPP) 
Huub vraagt aan de OR of er geïnteresseerden zijn voor deelname aan de pilot SPP, 
hierop geeft Mark Hagen aan dat hij deel wil nemen aan de pilot.  
 

• Follow up OR inzake aanpassen KVT’s en aanpassen materieel spreidingsplan 
Door het DB opgestelde brief is akkoord en naar de WOR-bestuurder verzonden. 
 

• Invulling vacatureruimtes, brief ter info 
De commissie P&O heeft hiernaar gekeken en geeft een toelichting op haar 
bevindingen. De commissie P&O is te spreken over de invulling van de 
vacatureruimte maar vraagt zich wel nog of af hierin de gehele organisatie is 
meegenomen. Daarnaast is het verzoek om als de tijdelijke en structurele 
veranderingen wijzigingen in het functieboek ten gevolge hebben, deze wijzigingen 
tijdig van te voren ter advisering aan de OR te overhandigen. 
 

• Hybride bezetting Middenweg 
De door Léon Houben beantwoorde vragen moeten worden geregistreerd zodat deze 
ook op uitvoering kunnen worden gemonitord. 
 

• Rob Drummen geeft een toelichting over de voorgang vanuit de werkgroep 
vakbekwaamheid. 
Eerste bijeenkomsten gebruikt voor de behandeling van het projectplan en het 
uitwisselen van beelden/ideeën van een nieuwe organisatie vakbekwaamheid. 
Ongeveer acht beelden met veel overlap en aanvullingen. 
Projectleider gaat nu de beelden samenvoegen tot één beeld en stelt een plan van 
aanpak in concept op. 
Volgend overleg gaat over finetunen van het samengevoegd beeld en het plan van 
aanpak. 
Rob doet het volgende voorstel aan de OR:  
Rob deelt het samengestelde beeld met de OR en de OR kan haar op- en 
aanmerkingen met hem delen. Hij kan deze dan weer meenemen in de 
vervolgsessie. 
Zodra het conceptbeeld definitief is komt Rob er nogmaals mee terug bij de OR om 
dit beeld te delen en vragen c.q. opmerkingen te oogsten die hij weer kan meenemen 
naar de werkgroep. 
 
Er wordt tevens afgesproken dat zowel de werkgroep vakbekwaamheid als de 
werkgroep kennisregie als vaste agendapunten op de vergaderagenda worden 
geplaatst.  
 

 
5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 

• Koude RI&E, ter instemming 
OR wacht op definitief besluit. 

 

• Warme RI&E, ter instemming 
De OR wacht op MT-besluit. 

 

• Beleidsplan waterongevallen 2015-2018, ter advies 
OR wacht op definitief besluit. 
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• Wijziging functie applicatiebeheerder, ter advies 
OR wacht op definitief besluit. 
 

• Introductieprogramma aanstellingskeuringen, ter instemming 
OR wacht op definitief besluit. 

 

• Implementatie Service Centra, ter info 
De OR heeft de verdiepingsvragen door de commissie P&O laten toetsen en aan de 
WOR-bestuurder overhandigd. 

 
6. Rondje commissies 

Commissie Schoon Werken 
Het MT heeft besloten om extra kleding aan te schaffen en het opleidingscentrum 
aan te passen. Teven worden er in Heerlen en Maastricht Zuid 2 pilots gedraaid. 

 
7. Actiepuntenlijst doornemen  
 
8.  Rondvraag 

 
Ruud: Er is op 3 juni a.s. het brandweerevent van Brandweer Nederland welke zeker 
de moeite waard is om ook vanuit de OR te bezoeken (o.a. arbeidsveiligheid staat op 
de agenda). Ruud vraagt of er OR-leden een bezoek brengen aan het 
brandweerevent. Bryan geeft aan in de landelijke organisatie hiervan te zitten en hier 
zeker naar toe te willen gaan. 
 
Bryan: PSA en werknemerstevredenheidsonderzoek, wat gaan we er mee doen? 
De OR is van mening dat dit traject nog dit jaar liefst door de OR zelf als 
opdrachtgever in gang gezet moet worden. Het DB zet dit punt op de agenda van de 
volgende overlegvergadering. 
 

Gerard van Klaveren komt een toelichting geven op de dialoogsessies en de audit 
 
Huub geeft een toelichting over de zorgen en aandachtspunten welke door de OR zijn 
besproken. 
 
Gerard geeft een toelichting op de dialoogsessies en de audit hiervan: 

• Er is veel tijd en energie ingestoken. 

• De meerwaarde is door mensen ingezien. 

• Er wordt inzichtelijk wat bij de mensen leeft en waar men zich druk over maakt. 

• Hier gaat het MT vervolgens mee aan de slag, neem als voorbeeld de problemen met 
de slimme navigatie. 

• De audit is bedacht om de uitkomsten uit de gesprekken ook daadwerkelijk in de 
organisatie te borgen en te verwerken. 

• De audit wordt uitgevoerd door veelal eerstejaars HBO-studenten. De uitvoering door 
studenten is een idee van Gerard zelf. 

• De methode met studenten is gekozen om het audittraject betaalbaar te laten zijn. 

• De studenten gaan geen discussies aan maar inventariseren alleen maar de 
antwoorden en kunnen eventueel doorvragen. 

• Er wordt niet met iedereen gesproken. De enquête behorende bij de audit hebben 
alle medewerkers ontvangen die dialoogsessie reeds hebben gehad en ook de 
terugkoppeling hierover hebben ontvangen. Door kazernechefs/teamleiders wordt 
afvaardiging van medewerkers aangedragen voor auditgesprekken. 

• De studenten worden goed vanuit de Zuyd Hogeschool zelf begeleid. 
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• De integriteit en anonimiteit is ongewijzigd gewaarborgd. Gerard geeft nog eens 
expliciet aan geen namen te hoeven en willen weten. Dus ook niet het MT. 

• Desgewenst kan Carel Jan van den Wildenberg nog een extra toelichting aan de OR 
komen geven. 

• Een snelle terugkoppeling van de gespreksresultaten, te weten binnen 14 dagen 
worden over het algemeen gehaald. 

 
Bryan geeft aan dat er audits bij mensen worden gehouden welke nog geen 
terugkoppeling van de dialoogsessie hebben gehad. 
De bevelvoerders van Beek kregen een algemene terugkoppeling uit de dialoogsessie 
waarvan bij navraag door de kazernechef slechts vier punten voor hen specifiek van 
toepassing waren.  
 
Ton geeft aan dat het niet zo kan zijn dat mensen naderhand op hun uitspraken door de 
kazernechef of teamleider worden aangesproken. 
 
Rob geeft aan dat het duidelijk moet zijn wat er met de uitkomsten van de audits wordt 
gedaan. Er moet worden teruggekoppeld. 
 
Wim geeft aan dat het traject fatsoenlijk moet worden afgemaakt. 
 
Ton geeft de mogelijkheid aan Gerard van Klaveren om een OR-lid aan de 
dialoogsessies + het audittraject toe te voegen. 
 
Huub stelt de vraag aan de OR of het voorgestelde traject van monitoring door de OR, 
gezien het feit dat er duidelijkheid over is dat er geen namen worden genoemd, wel nodig 
is. 
 
Gerard geeft aan over de deelname van een OR-lid na te denken en vraagt de OR om 
hiervoor een voorstel uit te werken. 
Verder geeft hij aan dat bij de uitkomsten op de dialoogsessies door leidinggevenden niet 
alles op de persoon moet worden geprojecteerd. Men moet het open en positief 
benaderen. Hij is niet onaangenaam verrast hoe de kazernechefs en teamleiders 
hiermee omgaan. Hij zal de open benadering nogmaals via Léon Houben aan de 
kazernechefs benadrukken. 
Verder geeft hij aan dat de enquêtes in de tweede week van mei voltooid zijn en er met 
de auditgesprekken door de studenten kan worden gestart. Een eventuele toelichting kan 
daarna door Carel Jan van den Wildenberg en begeleiders van de Zuyd Hogeschool aan 
de OR worden gegeven. 
 
Rob geeft nog aan dat hij zich zorgen maakt over de leeftijd van de studenten met het 
oog op de mogelijke kazernes/teams waar nog veel kritiek leeft. Gerard onderkent dit en 
geeft aan dat hij dit extra onder de aandacht zal brengen. 
Verder wordt er in het tijdperk van de social media naar de integriteit gevraagd waarop 
Gerard aangeeft dat alle studenten een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend. 
 
Ruud Hupperetz zal namens de OR een samenvattende brief opstellen met daarin de 
handreiking vanuit de OR voor de dialoogsessies + het audittraject, welke door het DB 
aan Gerard wordt overhandigd.  
 
9. Kernwaarden OR  
Deze zijn gehanteerd en opgevolgd. 
 
10. Sluiting  
De voorzitter bedankt eenieder voor zijn inbreng. 


