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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 

 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), Ed Hofstee, Wim Plug, Mark Hagen, Rob 

Drummen, John Beucken, Ton Reinaerdts, en Aniek Pijls. 
Afwezig:  Gerard Drenthen, Wiel Blezer, Bryan Clear, Bart Pepels, Roy Molin, Eric 

Schoonbrood, Ruud Hupperetz en Fer Beulen. 
 
Datum: 20 september 2016 
Van:   Aniek Pijls, ambtelijk secretaris OR 
 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering. 

 
2. Vaststellen/wijzigen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Vaststellen notulen 6 september 2016 
Naar aanleiding van de notulen: 
Vorige RV heeft Gerard D. bij de rondvraag aan de orde gesteld of de 
aanschaf van bureaustoelen niet aan de OR voorgelegd moet worden? 
Reactie van de voorzitter: het gaat om een vervanging van bureaustoelen en 
de kosten vallen binnen het budget. De OR is akkoord dat hier geen vragen 
voor opgesteld hoeven te worden. 
 

4. Mededelingen/voortgang 

• Presentatie Juni Daelmans:  
De heer Daelmans geeft een presentatie over zijn onderzoek, wat hij gaat 
uitvoeren binnen onze organisatie. Onderwerp is veilig gedrag binnen de 
organisatie. Voor dit onderzoek is aansluiting gezocht door kaderstelling bij de 
OR, omdat het onderwerp “werkdruk onderzoek” op de agenda van de OR 
staat.  
 
De OR kan overwegen of hij wil aansluiten bij dit onderzoek door extra vragen 
toe te voegen aan de vragen van de onderzoeker.  
 
De heer Daelmans geeft aan dat hij het belangrijk vindt om de onderzoeken 
qua tijdslijn niet door elkaar te laten lopen. Voornemen is om eind november 
de vragenlijst uit te zetten. Ook wordt aangegeven dat er op het moment van 
een gezamenlijk onderzoek een duidelijk visueel verschillend beeld gevormd 
gemaakt wordt tussen de twee opdrachtgevers: OR en onderzoek “veilig 
gedrag”. 
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• Verzuimanalyse Arbodienst januari-juli 2016; 
De verzuimanalyse is door de arbo-arts toegelicht voorafgaand aan de RV. De 
rapportage wordt gedeeld met de OR.  
 
Opvallend is dat 24% van het verzuim werk gerelateerde klachten zijn. 
Waarvan 6,9 % ten gevolge van bedrijfsongevallen met name sportongevallen 
en 17,7 % ten gevolge van mentale arbeid gebonden factoren. 
Het is duidelijk dat de diagnose psychisch het hoogste is. 
 
De cie P&O neemt de verzuimanalyse door en bij verdere vragen komen deze 
terug in de volgende RV. 

 

• Dialoogsessies en audit: stand van zaken; 
Ervaringen bij de dialoogsessies in Kerkrade worden besproken door Joh B. 
zijn ervaring was positief. 
Huub vraagt wel aan de OR-leden die aanzitten bij de dialoogsessies, om de 
terugkoppeling goed te volgen. 
 

• Werkdruk onderzoek OR; 
Presentatie van de stand van zaken wordt gegeven door het DB (zie bijlage 
ter informatie). 
Ed voegt toe dat de ervaring van het IFV nog van waarde kan zijn. Dit wordt 
opgepakt. 
 

• Samenvoeging meldkamers: stand van zaken; 
Het DB is op werkbezoek bij de meldkamer geweest om met de centralisten te 
praten. Dit is positief ervaren. De centralisten spreken hun zorg uit over wat er 
gaat gebeuren met de formatie voor de meldkamer bij de fase samenwerken. 
Een andere vraag is wat er gedaan wordt met de vrijgekomen vacature. De 
centralisten voorzien op korte termijn problemen voor het rooster, ook in 
combinatie met projecten en nieuwe systemen, die getraind moeten worden. 
Deze vragen worden aan de WOR bestuurder gesteld in de OV. 
 

• Aanpassing PPMO en handboek in verband met ingebruikname stairmaster,  
verdiepingsvragen zijn opgesteld; 
Verdiepingsvragen wordt niet verstuurd aan de organisatie. Jos Dijk komt 
namelijk een toelichting geven in de volgende RV en heeft de vragen van de 
OR en zal hierop reageren. 
 

• KVT en materieelspreidingsplan, antwoorden voldoende op de 
verdiepingsvragen?; 
Antwoorden zijn voldoende. Dit onderwerp gaat van de agenda af. 

 

• Implementatie service centra, antwoorden voldoende op de 
verdiepingsvragen?; 
Antwoorden zijn voldoende. Dit onderwerp gaat van de agenda af. 

 

• Veiligheidsrapportage 1 helft 2016, ter info; 
Onderwerp wordt doorgeplaatst naar volgende RV. 
Oppakken Cie VGWM 

 

• Uitfasering rijks materialen Brandweercompagnie en  
overname materiaal door BRWZL, ter info; 
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Onderwerp wordt doorgeplaatst naar volgende RV. 
Oppakken Cie VGWM. 
 

5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
-  

 
6. Rondje commissies  

- 
 

9.  Kernwaarden OR  
De vergadering is volgens de kernwaarden van de OR verlopen. 

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

 


