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Notulen Reguliere Vergadering 
 
 
Van:   John Beucken, secretaris OR 
 
Aanwezig:  Huub Pappers (voorzitter), John Beucken (notulist), Mark Hagen, Ruud Hupperetz en 

Bryan Clear.  
Afgemeld:  Ed Hofstee, Roy Molin, Gerard Drenthen, Aniek Pijls, Bart Pepels, Wim Plug, Eric 

Schoonbrood, Ton Reinaerdts, Rob Drummen en Fer Beulen. 
 

 
Datum: 29 November 2016 
Tijd:  10:00 uur t/m 12:00 uur 
Locatie: Vergaderzaal Middenweg 
 
 

1. Opening  
 

2. Vaststellen/wijzigen agenda 
 
Huub deelt mede dat Thei Weelen hem heeft medegedeeld dat hij bezig is met de  
voorbereiding van een selectieprocedure ten behoeve van het aannamebeleid voor 
duikers. Hij zal dit te zijner tijd aan de OR laten toekomen. 
 
Huub brengt ten tafel dat hij de vraag richting de organisatie gaat stellen of de vacante 
vacature voor bevelvoerder in Maastricht Zuid een uitbreiding van het functieboek 
betreft. 
 
Huub stelt de vraag hoe men omgaat met herkeuring na een afkeurperiode van drie 
maanden. Men is na drie maanden niet meer verzekerd en dus is de vraag hoe men 
dan moet oefenen voor bijvoorbeeld de PPMO. 
 
Verder wordt de agenda vastgesteld.  

 
3. Vaststellen notulen 15 November 2016 

Onder dank vastgesteld.  
 

4. Mededelingen/voortgang 
 

• PPMO 
 
Aan tafel is Annelies Penders namens P&O, Daan de Boer accountmanager ArboUnie  
en Frans Hanssen als zijnde de keuringsarts van ArboUnie.  

            Er volgt een voorstelrondje. 
Daan de Boer deelt mede dat het landelijke afkeuringgevoel deels voorkomt uit het 
gewenningsproces van ons aan de PPMO, wat momenteel nog volop aan het 
gebeuren is.  
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Verder is het de eigen leefstijl welke hier ook een grote rol in speelt. 
Ook de begeleiding van de directe leidinggevende komt hierbij zeker in beeld. 
Annelies Penders deelt mede dat het buiten het keuringsjaar deelnemen aan een 
jaarlijkse fysieke test de persoonlijke conditie inzichtelijk maakt en bijbehorend 
leefgedrag alleen maar zal gaan bevorderen. 
 
Daan de Boer brengt onder de aandacht dat bij andere keuringspartijen de 
keuringsarts soms helemaal niet fysiek tijdens de PPMO afname aanwezig is. Men 
regelt het aldaar middels het geconstateerde van de begeleiders aan de arts door te 
geven. Beoordeling op afstand noemt men dat. 
 
Frans Hanssen deelt mede dat er in den lande het BMI gemiddeld lager is en men dus 
de adviseringslat hiervan aldaar hoger heeft liggen. 
Hij is van mening dat de gemiddelde hoge BMI in Limburg gerelateerd is aan een 
verkeerde leefwijze, zijnde verkeerde voeding in combinatie met te weinig sporten. 
 
Mark stelt de vraag of de BMI wel het juiste meetinstrument is. Er zijn immers mensen 
met behoorlijke spiermassa waarbij de BMI-tabel niet correct is. Frank geeft aan dat dit 
dan ook zichtbaar en verklaarbaar is. Hij hoort daarentegen ook regelmatig de fabeltjes 
bij constatering van een hoge BMI zoals “ik heb zware botten” etc.  
 
John Beucken stelt de vraag hoe het niet meer hebben van leeftijdsgerelateerde 
testcriteria zoals voorheen bij de TSC, de mensen zonder FLO-rechten met een 20 
jaren loopbaan en een oudere instroomleeftijd aan boord gehouden kunnen worden. 
 
Daan de Boer geeft hierop het antwoord dat de medewerker met ondersteuning van de 
directe leidinggevende zelf het initiatief en verantwoordelijkheid moet nemen om 
gedurende zijn loopbaan repressief inzetbaar te blijven. Leefstijl en indien van 
toepassing aanpassing van leefstijl is hiervoor een must. 
 
Annelies Penders geeft hierop een aanvulling dat het gedeelte 2de loopbaan beleid met 
de PPMO binnen de organisatie mee moet groeien. 
 
John Beucken stelt de vraag of het klopt dat de PPMO afkeurcijfers landelijk erg hoog 
zijn. 
 
Daan de Boer herhaalt hierop het advies om de adviezen van de keuringsarts ter harte 
te nemen en er vervolgens heen te gaan leven. Het is immers een gedragsverandering 
welke naast het gemakkelijker behalen van de PPMO ook nog een gezonde leefstijl 
met alle voordelen van dien als bijkomstigheid heeft. 
 
Frans Hanssen kan dit alleen maar bevestigen. Je leeft en eet gezonder en je 
lichaamsgewicht zijnde overgewicht neemt af. Dit zijn toch alleen maar positieve 
dingen. 
 
John Beucken vraagt hoe men het verhaal naar de mensen overbrengt zodat iemand 
het accepteert en zijn leefstijl en eetgedrag gaat veranderen. 
 
Daan de Boer legt uit dat dit gedragsveranderingsproces in kleine stappen onder 
goede begeleiding moet gebeuren. Mensen moeten goede feedback krijgen en de 
leidinggevende moet hen tijdens deze positieve gedragsverandering blijven 
ondersteunen. Bijvoorbeeld het stoppen met roken is hier een goed voorbeeld van. 
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De nog openstaande vragenlijst vanuit de gehele OR met betrekking tot de PPMO zijn: 
 
Huub Pappers stelt de vraag waarom men in de tunnel niet met de knieën aan de 
grond mag komen. Dit staat immers niet in het PPMO-protocol omschreven. Dit wordt 
wel door de begeleiders genoteerd en naar de arts teruggekoppeld. 
Daan de Boer gaat dit navragen en zal de OR via Annelies Penders van een antwoord 
voorzien. 
 
Huub Pappers stelt de vraag of men op de Stairmaster de leuning mag aanraken. 
Daan de Boer geeft aan dat het antwoordt ligt in de noodzaak van aanraking. Steun 
zoeken? Of ten gevolge van onbalans? Hoe vaak tijdens de test? Daan de Boer gaat 
deze vraag ook landelijk uitzetten en de OR zal ook hierop antwoord ontvangen. 
 
Huub stelt de vraag hoelang men rust heeft tussen de PPMO-baan en de Stairmaster-
test. Men wil het minimale en maximale tijdpad weten, dit ontbreekt nu in het PPMO-
handboek. 
 
John Beucken stelt de vraag of er nog interpretatieverschil van de keuringsartsen 
tussen de testonderdelen kan zitten. Frans geeft hierop een duidelijk nee als antwoord. 
De arts bepaald of iemand geschikt is om zijn werkzaamheden uit te voeren en de 
PPMO-regels worden hiervoor eenduidig toegepast. Bij twijfel kunnen keuringsartsen 
vragen landelijk met elkaar bespreken in het netwerk van PPMO-keuringsartsen. Ook 
is er op het niveau van Brandweer Nederland sprake van een PPMO-overleg voor de 
keuringsartsen en overige betrokkenen. 
 
Ruud Hupperetz stelt de vraag hoe het kan dat mensen nog steeds verkeerd worden 
uitgenodigd. Bijvoorbeeld ten behoeve van een fietstest in plaats van een Stairmaster 
test. Daan de Boer geeft aan dat men een extra planner binnen hun organisatie heeft 
aangenomen om deze problematiek op te lossen. 
 
Verder stelt Ruud Hupperetz de vraag of er meer datums voor de PPMO-afname 
worden ingepland. Daan geeft aan dat dit afhankelijk is van de afstemming tussen de 
beschikbaarheid van de keuringsartsen en Brandweer Zuid-Limburg (de 
testbegeleiders). ArboUnie heeft ook regio’s waarbij zij de medische keuringen volledig 
zelf verzorgen en dat het dan makkelijker is om meer data beschikbaar te stellen.  

 

• Terugblik OR-cursus. 
 
Bryan Clear stelt de vraag wie er heeft aangegeven nog een periode in de OR te 
continueren en wie gaat stoppen. Er komen immers zware dossiers op de OR af. 
Huub Pappers geeft aan dat dit wel met de mensen is besproken tijdens de OR-cursus 
en dat er inderdaad mensen hebben aangegeven te zullen gaan stoppen. 
 

• Voortgang belevingsonderzoek. 
 
Mark vraagt naar de status van het onderzoek. 
Huub geeft aan dat de vragenlijsten zijn gecontroleerd en dat deze nu na aanpassing 
ter instemming richting de OR worden verzonden. Vervolgens zal het onderzoek door 
MarkEffect ten uitvoer worden gebracht. 
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• OR-verkiezingen 
        
            De OR verkiezingen zijn van 10 tot 17 maart 2017. 
            Op 9 december 2016 moet de uitnodigingsbrief uit naar de mensen om zich kandidaat  
 te kunnen stellen. Vanaf 16 december 2016 moeten de kandidaten zich kunnen gaan 
 inschrijven. Op 3 februari 2017 moet de lijst met verkiesbare kandidaten klaar zijn. 

De bezwarentermijn loopt vervolgens tot 20 februari 2017. 
 

• Samenvoeging Meldkamers 
       
            De OR heeft de startnotitie ontvangen. 
            De notitie zal nog door Bryan en Huub worden nagekeken en de OR zal hun   
            samenvatting ontvangen. 
 

• Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingenverzoeken 
 

• Participatiewet  
 
Het advies van de participatiewet is uit naar de commissie P&O. 
De vraag van Rob Drummen hierover is: wie komt hiervoor in aanmerking? 
Bryan Clear stelt de vraag of wij middels de gevraagde invulling geen werkplekken 
voor niet meer repressief zijnde mensen uit eigen organisatie, inzake tweede loopbaan 
etc. weggeven. 
 
Ruud Hupperetz had ook nog twee opmerkingen bij het advies en zal deze delen met 
het DB. 

 
Rondje commissies 

 
     Geen opmerkingen 
 

           Actiepuntenlijst doornemen  
 
     Rondvraag 

           Geen extra onderwerpen 
 

     Kernwaarden OR  
     Deze zijn gehanteerd en opgevolgd. 
 
     Sluiting  
     De voorzitter bedankt eenieder voor zijn inbreng. 


