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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 
Van:   Aniek Pijls, ambtelijk secretaris OR 
 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), John Beucken, Gerard Drenthen, Mark Hagen, Wim Plug, 

Ruud Hupperetz, Aniek Pijls, Rob Drummen en Fer Beulen. 
Afgemeld:  Ed Hofstee, Roy Molin, Bryan Clear, Wiel Blezer, Ton Reinaerdts, Bart Pepels en Eric 

Schoonbrood. 

 
Datum: 24 mei 2016 
Tijd:  10:00 uur t/m 12:00 uur 
Locatie: Vergaderzaal Middenweg 
 
 

1. Opening  
 

2. Vaststellen/wijzigen agenda 
 
Toevoeging agendapunt (vast) Strategische Personeelsplanning 

 
3. Vaststellen notulen 10 mei 2016 

Onder dank vastgesteld.  
 

4. Mededelingen/voortgang 
Presentatie Déhora door mevrouw C. Baaijens 
Resultaten worden gedeeld in een presentatie (de resultaten zijn onder embargo) en 
de knelpunten vanuit de OR worden gedeeld.  
 
Wat kan de OR aanbevelen om de situatie te verbeteren (rondvraag langs alle OR-
leden)?  
- Gebieds- en voertuigkennis borgen bij verkassen; 
- Wisselende interpretatie van de roostersystematiek; voorbeeld wordt 
aangehaald van langdurig aaneengesloten werken in dagdienst/vrijwilliger/dagdienst 
(laatste niet in de uitruk): hoe past dat in relatie tot ATW. 
- Hoge belasting voor de medewerkers die belast zijn met de roosters. Alle 
ploegchefs en bevelvoerders zijn bezig met de rooster, je komt al snel aan 42 
roosteraars; 
- Randvoorwaarden zij nog niet goed geregeld (overcapaciteit is er niet altijd 
voor de ad hoc situatie geweest); 
- Oefenen in de avond wordt niet goed geregeld; 
- Maatwerk en flexibiliteit matchen niet; 
- Er wordt veel overwerk gegenereerd; 
- Wat wordt gedaan met de cijfers uit dit onderzoek? Hebben dialoogsessies 
invloed op dit onderzoek? Reacties vanuit de organisatie zijn geweest: er wordt niet 
geluisterd als we punten aangeven (geldt al langer dan bij de dialoogsessies). 
Worden de resultaten gebruikt voor bijvoorbeeld discussie 3- en 4-ploegen systeem?; 
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- Inspraak binnen dit traject voor de OR wordt als positief ervaren; 
- Pas in ad hoc situatie worden vrijwilligers bereid gevonden om rooster in te 
vullen; 
- Er wordt steeds meer gevraagd, maar het wordt niet gefaciliteerd in kennis & 
kunde; 
- Evaluatie van de roosters is erg laat, waardoor frustraties zijn ontstaan; 
- Is de roosterfactor wel goed berekend? Er is een aanpassing gedaan, 
namelijk het ziekteverzuimpercentage en leeftijdsopbouw zijn opnieuw berekend. 
 
Déhora voert deze week verdere gesprekken met verschillende belanghebbenden. 
Daarnaast komt Déhora in de volgende RV terug met een presentatie inclusief 
cijfermateriaal. Het rapport van Déhora is klaar in juli, in september heeft het MT op 
de agenda staan om besluiten te nemen n.a.v. de resultaten. 
 
Ter voorbereiding op de volgende vergadering vraagt mevrouw Baaijens om input 
vanuit de OR op een tweetal vragen:  
1. verbetersuggesties met daarbij oplossingen, die in de hand van de organisatie 

liggen; 
2. Verbetersuggesties met daarbij oplossingen, die in de hand van het individu 

liggen. 
 

• Dialoogsessies, stand van zaken 
Nog geen reactie van de WOR-bestuurder op de brief met handreiking namens de 
OR.  
Reacties bij de OR binnengekomen over de audit: 

- sessiebegeleiders waren niet voorbereid; 
- no-show op een vrijwillige locatie (10 mensen aanwezig, geen sessie 

geweest); 
- afdelingen 0 respons op enquête, daarmee is niets gedaan; 
- afdelingen wel/niet leidinggevende aanwezig. 

 
We koppelen de drie pijlers terug aan de WOR-bestuurder waarop het niet goed gaat: 
vertrouwen, veiligheid en begeleiding. Niet alleen maar negatief, maar dit zijn wel 
belangrijke punten. Het DB contacteert de WOR-bestuurder om z.s.m. een reactie te 
krijgen op de brief. 
 

• Piket logistiek en ondersteuning, aangescherpte functie-inhoud ter conversie 
HR21 
Akkoord met de aanpassing. 
 

• Invulling vacatureruimte 
Brief wordt einde van deze week verstuurd. 
 

• Zomerreces OR 
RV 2 augustus 2016 te vervallen 
RV en OV 16 augustus 2016 komt te vervallen 
 

• Strategische Personeelsplanning (terugkoppeling vanuit klankbordgroep door 
Mark Hagen) 
Eerste presentatie in de klankbordgroep was hetzelfde als de presentatie die de OR 
gehad heeft. Drie pilotgroepen zijn gestart. Het is voor de OR nog niet geheel 
duidelijk of hetgeen beschreven is, haar grondslag heeft in de visie en missie 
meerjarenbeleid. In de matrix, welke elk lid van de pilotgroep moet invullen, wordt de 
pilotgroep tot 2022 doorgelicht.    
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5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
• Opheffen meldpunt ATW/ATB, ter instemming 

Standpunt OR: commissie P&O heeft dit instemmingsverzoek besproken en heeft nog 
een aantal vragen, te weten: 

o komen de rapportages van de meldingen vanuit AG5 nog naar de OR ter 
instemming?  

o Hoe wordt geborgd dat de kazernechefs ook handelen bij meldingen? 
Commissie P&O stelt verdiepingsvragen op. 
 

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

 
• Beleidsplan waterongevallen 2015-2018, ter advies 

OR wacht op definitief besluit. 
 

• Wijziging functie applicatiebeheerder, ter advies 
OR wacht op definitief besluit. 
 

• Introductieprogramma aanstellingskeuringen, ter instemming 
Definitief besluit is ontvangen; geen communicatie op de site. 
 

• Implementatie Service Centra, ter info 
OR wacht op reactie op de verdiepingsvragen. 

 
6. Rondje commissies 

- 
 
7. Actiepuntenlijst doornemen  

- 
 

8.  Rondvraag 
Roy: gaarne aandacht voor presentie OR-leden. 
 
Aniek: hoe bevalt de nieuwe agenda met hyperlinks en G:schijf? Graag reageren 
wanneer iets niet werkt. Voorlopig blijft de oude en nieuwe versie verstuurd worden, 
totdat het goed functioneert voor eenieder. 
 

9. Kernwaarden OR  
Deze zijn gehanteerd en opgevolgd. 
 

10. Sluiting  
De voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng. 


