
Pagina 1 van 3 

 
Secretariaat: Zürichstraat 10 - 6135LP Sittard - tel.: 088-4507205 e-mail: or@brwzl.nl 

        
 
 

 
 

Reguliere Vergadering 
 
Datum: 21 maart 2017  
 
Aanwezig: Roy Molin, Mark Hagen, Wim Plug, Fer Beulen, Gerard Drenthen (plv. 
secr.) en Huub Pappers. 
 
Afwezig: Eric Schoonbrood, Bart Pepels , Wiel Blezer, Bryan Clear, Ed Hofstee, Ton 
Reinaerdts, Ruud Hupperetz, Rob Drummen, John Beucken en Aniek Pijls. 
 
1. Opening  
Er zijn veel afmeldingen ontvangen. Doordat zowel de ambtelijk secretaris, de OR-
secretaris als de plaatsvervangend secretaris niet aanwezig zijn zal Gerard Drenthen 
de notulen maken. 
 
2. Vaststellen/wijzigen agenda 
De agenda wordt met aanvulling van het onderzoek van de veiligheid van de werkplek 
vastgesteld. 
 
3. Vaststellen notulen 7 maart 2017 
De notulen worden met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. 
 
4. Mededelingen/voortgang 

• Voortgang verkiezingen 12 - 19 mei 2017 
Er is overleg geweest met de vakbonden over de bezwaren tegen het besluit van de 
ondernemingsraad om de verkiezingen te verplaatsen. Na een juridische toets zullen 
zij beslissen of ze in beroep gaan tegen het verweer op het bezwaar.  
 

• Terugblik op behaalde resultaten van de artikel 24 vergadering  
 
Het verslag is doorgenomen, de actiepunten uit het verslag zijn opgenomen in de 
actiepuntenlijst. Naast een tekstuele opmerking m.b.t. de hoofdstuknummering op 
pagina 5 van 9, is de volgende opmerking gemaakt: 

- Het is onduidelijk of er los van het Strategisch Personeelsbeleid er tevens ook 
geld beschikbaar is voor het 2e loopbaanbeleid. 

 

• Voortgang werkbelevingsonderzoek 
 
Er zijn in een werkgroep procesafspraken gemaakt waarin de volgende stappen zijn 
beschreven: inventarisatie van de problemen, prioritering van de problemen, planning 
van realisatie van oplossingen, oplossingen meetbaar maken, implementeren van de 
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oplossingen, controleren van de uitvoering en het meten van de resultaten. Over het 
proces moet nog overleg met Gerard van Klaveren plaatsvinden. 
 

• Bevriezen vacatures begroting 2018 t/m 2021 
 
Gerard van Klaveren komt de brief toelichten in de volgende overlegvergadering.  
De commissie P&O heeft eerder al een verhaal voorbereid maar zij zal dat nog 
aanpassen aan de hand van de actuele cijfers uit de brief. 
 

• Veiligheidsrapportage 2016 
 
De veiligheidsrapportage is kort besproken. De rapportage geeft geen aanleiding tot 
het maken van opmerkingen. 
 

• Inzet incompleet bij maatgevend incident 
 

• Nieuwe operationele afspraken 4 + 2 
 

Zowel de Inzet incompleet als de nieuwe operationele afspraken worden gezien als 
bedrijfsvoering. Er zijn geen opmerkingen over de documenten. 
 

• Overzicht landelijke feestdagen en lokale vrije dagen 
 
Er zijn geen opmerkingen over het overzicht. Alleen wordt gevraagd om het overzicht 
zodanig op intranet te zetten dat dit eenvoudig vindbaar is. 
 

• Navigatiesystemen 
 
In een werkgroep wordt aan een oplossing van de problemen gewerkt. Er zal eerst 
een pilot komen om de oplossingen te testen. 
 

• Veiligheid van de werkplek 
 
Het onderzoek naar de veiligheid van de werkplek wordt niet samengepakt met het 
werkbelevingsonderzoek van de OR. Binnenkort zal een toelichting in de OR worden 
gegeven over de uitkomsten van het onderzoek. 
 
5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
Er zijn geen adviesaanvragen of instemmingsverzoeken ontvangen. 
 
6. Rondje commissies 
Commissie VGWM: er zijn geen meldingen uit de commissie. 
Commissie P&O: er zijn geen meldingen uit de commissie. 
Commissie Communicatie: er zijn geen meldingen uit de commissie.   
 
7. Actiepuntenlijst doornemen  
De actiepuntenlijst is doorgenomen. Naar aanleiding daarvan is gesproken over het 
feit dat het functieboek, ondanks herhaaldelijk aandringen, nog niet is ontvangen. 
Daarnaast zal ook gevraagd worden om het formatieboek aan te dragen, zodat beide 
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documenten naast elkaar gelegd kunnen worden. Het sturen van het functieboek hoeft 
echter niet te wachten op het beschikbaar zijn van het formatieboek. 
 
8. Rondvraag 
Er zijn geen vragen in de rondvraag. 
 
9. Kernwaarden OR en sluiting 
Nadat is vastgesteld dat de kernwaarden van de OR zijn gerespecteerd wordt de 
vergadering gesloten. 
 


