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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 

Van:   Aniek Pijls, ambtelijk secretaris OR 
 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), Gerard Drenthen, John Beucken, Roy Molin, Bryan 

Clear, Ruud Hupperetz en Aniek Pijls. 
Afwezig:  Ed Hofstee, Mark Hagen, Wiel Blezer, Ton Reinaerdts, Wim Plug, Bart Pepels, 

Eric Schoonbrood, Rob Drummen en Fer Beulen. 
 
Datum: 19 juli 2016 
Tijd:  10:00 uur t/m 12:00 uur 
Locatie: Vergaderzaal Middenweg 
 
 

1. Opening  
Presentatie IKB: presentatie wordt verzorgd door Annelies Penders en Corné Andries 
De OR verwacht een adviesaanvraag over de module en werkafspraken van het IKB 
in Youpp. 

 
2. Vaststellen/wijzigen agenda 

Extra agendapunt: keuringen PPMO (Bryan) 
 

3. Vaststellen notulen 5 juli 2016 
De notulen worden onder dankzegging vastgesteld. 
 

4. Mededelingen/voortgang 

• Dialoogsessies en audit, stand van zaken 
Inmiddels zijn twee dialoogsessies geweest waarbij een afgevaardigde van de OR 
vertegenwoordig was (Ruud H.). Opmerkelijk was tijdens de tweede sessie dat C.J. 
van den Wildenberg vanwege privé-afspraken na een uur weg moest. Terugkoppeling 
van de dialoogsessies heeft zich bij deze twee sessies gekruist (zelfde post) en is dus 
naar de verkeerde personen gestuurd. 
Aandachtspunt voor de sessies na de zomervakantie, welke de OR zal doorgeven 
aan de WOR bestuurder. 
 
Het DB van de OR heeft een gesprek gehad met twee dialoogbegeleiders. Ze 
accepteren wel dat de OR erbij aanwezig is, maar gaven ook aan niet de 
meerwaarde (afbreukrisico veiligheid) in te zien van het aansluiten van een 
afgevaardigde van de OR. Afspraken die gemaakt zijn: OR-leden zijn geen 
gesprekspartners tijdens de dialoogsessies, zitten niet aan bij de tafel en de sessies 
worden gestart met de vraag of een OR-lid kan aansluiten (aanvullend op de mail die 
de deelnemers daarover ontvangen).  
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• FLO-acties Brandweer, stand van zaken 
Vooralsnog wordt nog niet gekort op salaris.  
De OR krijgt het signaal dat het onduidelijk is welke groep medewerkers actie voeren 
en voor collega’s die geen actie voeren is het erg stil. Er lijkt communicatie te missen. 
Aan alle OR-leden de vraag om de vinger aan de pols te houden hoe de sfeer in de 
kazernes is.  
Het DB van de OR geeft een signaal af naar het actiecomité dat er meer 
communicatie gewenst is. 
 

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

Kennisregie: Er is een sjabloon in ontwikkeling voor evaluatie van incidenten. 
Vakbekwaamheid: - 
 

• Terugkoppeling Schoner Werken, vast agendapunt 
- Levering van materialen waren vertraagd (nieuwe pakken), maar komen nu 

binnen. 
- Verbouwing ROC gaat voortvarend. 
- Verwachting is dat de levenstermijn van de pakken veel korter is dan 

verondersteld werd (conform berichten uit Birmingham). Onderzoek hiernaar 
loopt. 

 

• Voorbereiding Artikel 24 vergadering, stand van zaken commissie 
Datum bepalen en agenda samenstellen vanmiddag met Geert Caris. 
 

• PSA onderzoek, stand van zaken 
Een offerte is aangevraagd bij een onafhankelijke partij, maar ook bij onze eigen 
arbodienst wordt een offerte aangevraagd.  
De keuze wordt in een later stadium voorgelegd aan de OR. 
 

• Implementatie service centra, ter info 
standpunt bepalen OR n.a.v. antwoorden WOR bestuurder op de 
verdiepingsvragen. Cie P&O koppelt terug. 

 Nog niet opgepakt (actiepunt Cie P&O). 
 

• Investeringen 2016 en vervangende apparatuur, ter  info 
 Nog niet opgepakt (actiepunt Cie VGWM) 
 

• KVT en materieel spreidingsplan 
Standpunt bepalen OR n.a.v. de verdiepingsvraag. Cie P&O koppelt terug. 

Beantwoording niet tevredenstellend. De verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij 
de kazernechefs. De volgende vraag wordt in het OV gesteld aan de WOR-
bestuurder:  
hoe zetten we een format op waarmee kazernechefs veranderingen in KVT’s, of 
bijvoorbeeld nieuwe auto’s kunnen invullen?  
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• Keuringen PPMO 
De keuringsarts interpreteert eigenhandig de resultaten en niet op basis van de vastgestelde 
criteria. Ter agenda in de volgende OV.  
Vb. wat is ‘enkele keren’ de leuning aanraken bij de stairmaster? 
 

 
5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 

• Formatie en bezetting team financiën, ter advies 
Wachten op definitief besluit 
  

• Opheffen meldpunt ATB/ATW, ter instemming 
Antwoorden op de verdiepingsvragen zijn ontvangen. 
Wordt opgepakt door de Cie P&O 
 

• RI&E van de SIE, ter instemming 
Pré advies wordt opgesteld door Cie VGWM. 

 
6. Rondje commissies  

Nieuwsbrief: compliment dat de nieuwsbrief is opgesteld en ziet er goed verzorgd uit. Hij is 
wel erg uitgebreid nu, waardoor lezers wellicht afhaken. Voorstel is om het aan te passen en 
‘meer info’ via q reader. John past het aan. 
 

9.  Kernwaarden OR  
Deze zijn gehanteerd en opgevolgd. 
 

10. Rondvraag  
Bryan: er heeft een stuk in de krant gestaan over samenwerken VR noord en VR zuid.  
Hierover willen we vragen stellen aan de WOR-bestuurder. 

 
Roy: morgen laatste bijeenkomst van de roostercommissie. In de volgende RV, op 5 
september a.s. komt Déhora een update verzorgen aan de OR. 
 
Aniek: verzuimanalyse is opgevraagd bij de arbodienst. Gezien de volle agenda met 
presentaties e.d. wordt de verzuimanalyse doorgenomen met de DB van de OR. Mochten 
andere OR leden hier interesse in hebben, dan mogen ze aansluiten. De verzuimanalyse 
wordt nog in de RV besproken. 
 

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

 


