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

Ruud Hupperetz, Aniek Pijls, Rob Drummen en Fer Beulen. 
Afwezig:  Ed Hofstee, Roy Molin, Bryan Clear, John Beucken, Wiel Blezer, Bart Pepels en Eric 

Schoonbrood. 
 
Datum:  21 juni 2016 
Tijd:  10:00 uur t/m 12:00 uur 
Locatie: Vergaderzaal Middenweg 
 
 

1. Opening  
 

2. Vaststellen/wijzigen agenda 

• toelichten acties n.a.v. landelijk overleg VNG en vakbonden inzake FLO-dossier; 

• Vragen uit de organisatie over baardgroei in relatie tot dragen ademlucht; 

• Sportfaciliteiten. 
 

3. Vaststellen notulen 7 juni 2016 
Onder dank vastgesteld  
 

4. Mededelingen/voortgang 

• Dialoogsessies en audit, stand van zaken 
Voorstel voor uitnodiging deelname namens de OR is aan de WOR-bestuurder gestuurd. De OR 
houdt vast aan “aanwezig, mits bezwaar” voorwaarde. 
Eerste dialoogsessie is vandaag (21 juni), waarbij Ruud H. aanwezig is.  

 

• Terugkoppeling werkgroep vakbekwaamheid (Rob) en de werkgroep kennisregie 
(John en Gerard), vast agendapunt 

Geen nieuws vanuit werkgroep vakbekwaamheid 
 
Werkgroep kennisregie 
Er is een verzoek gedaan binnen de OR: naar aanleiding van het punt incidentevaluatie binnen de 
werkgroep kennisregie is de afspraak gemaakt dat ieder werkgroeplid bij de achterban gaat uitvragen 
welke inzetonderwerpen hiervoor verder zullen worden uitgewerkt. 
  
Reactie vanuit de OR: de samenhang mist. Wat is het grote geheel?  
Oppassen dat we niet uiteindelijk terugkomen op de bekende aandachtspunten. 
 

• Terugkoppeling Schoner Werken, vast agendapunt 
Geen nieuws 

 

• Voorbereiding Artikel 24 vergadering, stand van zaken commissie 
Geen nieuws 
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• Inzichtelijk maken dubbelfunctie Post Stein, toelichting Bart Pepels 
Reactie per mail van Bart P.: Het blijkt dat meer dan de helft wel een of meer dubbelfuncties heeft en 
daarvan ook nog een groot deel meerdere specialismes. Sommige in mijn ogen erg veel je kan maar 
1x worden ingezet. Wel moet je koude en warme taken los van elkaar zien, echter er zijn er niet veel 
met koude taken. 
 
Conclusies zijn dat bij normaal functioneren dubbelfunctie en specialisme elkaar niet in de weg zitten 
en het weinig problemen oplevert. Echter als er ergens een incident is, komt herbezetting in gevaar. 
Ook bracht het aan het licht dat er nog wel een stukje gebrek aan motivatie bekeken moet worden. Er 
blijkt dat de meeste mensen die dubbelfuncties hebben geen reden zien om hun vrijwilligheid in Stein 
boven de andere taken te plaatsen.  
 
De discussie wordt gevoerd binnen de OR naar achterliggende redenen. We nemen dit onderwerp 
mee in het nog uit te voeren PSA-onderzoek. 
 

• PSA-onderzoek, stand van zaken 
Om het onderzoek verder in te richten, dient een ad hoc commissie opgericht te worden. Dit wordt 
uitgevraagd per mail. De commissie dient rekening te houden met inkoopbeleid van onze organisatie 
(contactpersoon Roger Kremer). Tevens koppeling zoeken met het MT, op verzoek van de WOR-
bestuurder. 
 

• Functiewaardering piket logistiek en ondersteuning, ter info 
Positief, dat dit is aangepast met de kanttekening dat het vreemd is dat de opmerking van de OR 
m.b.t. het schaalniveau aan de voorkant niet is meegenomen. Destijds heeft de OR dit doorgestuurd 
aan het GO. Commissie P&O levert info aan voor de nieuwsbrief. 

 

• Acties  
Over het FLO-dossier (FLO en FLO-overgangsrecht) moeten nieuwe afspraken komen. De regeling 
moet namelijk aangepast worden aan de wetgeving.  
Tot nu toe is er nog geen consensus bereikt tussen vakbonden en VNG. Vergadering van 20 juni is 
niet doorgegaan. Vakbonden zetten nu in op acties voeren in het hele land. Er ligt nu een ultimatum 
tot donderdag a.s. 
 
Belangrijk als OR om de signalen vanuit de organisatie op een juiste manier te verwoorden aan de 
WOR-bestuurder. 
Discussie wordt gevoerd waar het nou eigenlijk om gaat, welke doelgroep betreft het? De organisatie 
en het GO zouden het voortouw moeten nemen om duidelijkheid te geven over wie het gaat. 
 

• Baardgroei 
Op 13 juni is er een notitie over baardgroei gedeeld door de kazernechefs, rekening houdend met de 
combinatie ademlucht en baardgroei. Hierover zijn vragen gesteld vanuit vrijwilligheid (max. 8 uur 
baardgroei). Reactie van de arbo-coördinator op de gestelde vragen is volgens de OR toereikend. 
 

• Sportfaciliteiten 
N.a.v. vragen uit de afgelopen vergadering is dit onderwerp nog juridisch getoetst. Conclusie daaruit is 
dat er een onomkeerbaar besluit is genomen door het GO, in overeenstemming met de vakbonden, in 
2014. De OR zal hierin geen zaak hebben, vragen van belanghebbenden horen thuis aan het adres 
van het GO. Daarmee wordt dit onderwerp voor de OR afgesloten. Communicatie t.b.v. de achterban 
wordt aangeleverd aan de commissie communicatie. 
 

5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
 

• Warme RI&E, ter instemming 
Geen opmerkingen, input nieuwsbrief wordt opgesteld. 

 

• Opheffen meldpunt ATB/ATW, ter instemming 
Verdiepingsvragen worden doorgezet aan de WOR-bestuurder. 
 

• RI&E van de SIE, ter instemming 
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Verdiepingsvragen zijn opgesteld door de commissie VGWM. Worden doorgezet aan de WOR-
bestuurder. 

 
6. Rondje commissies 

 

• Communicatie 
Input nieuwsbrief OR: Dialoogsessies (input DB), koude RI&E (input commissie VGWM), piket 
logistiek en ondersteuning (input commissie PO), warme RI&E (input commissie VGWM) 
sportfaciliteiten (input DB) en beleidsplan waterongevallen (input commissie VGWM) 
 

 
7. Actiepuntenlijst doornemen  

- 
 

8. Rondvraag 
 
 

9.  Kernwaarden OR  
Deze zijn gehanteerd en opgevolgd. 
 

10. Sluiting   
De voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 


