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Reguliere Vergadering 
 
Datum: 4 april 2017 
 
Aanwezig: John Beucken, Aniek Pijls, Wim Plug, Wiel Blezer, Gerard Drenthen en Huub 
Pappers. 
 
Afwezig: Eric Schoonbrood, Ton Reinaerdts, Roy Molin, Ruud Hupperetz, Fer Beulen, Bryan 
Clear, Bart Pepels, Rob Drummen, Mark Hagen en Ed Hofstee. 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen/wijzigen agenda 
 
3. Vaststellen notulen 28 maart 2017 
De notulen worden na enkele aanpassingen vastgesteld. 
 
4. Mededelingen/voortgang 
• Voortgang verkiezingen  
6 April sluitingsdatum voor kandidaatstelling. Daaropvolgend wordt de kandidatenlijst 
getoetst en vastgesteld. Publiceren van de kandidatenlijst moet uiterlijk 20 april. 
 
• Voortgang werkbelevingsonderzoek 
Werkgroep bestaat uit Huub Pappers, Wim Plug, Fer Beulen, Rob Drummen en Aniek Pijls. 
Geert Caris en Jose Janssen zijn aangesloten namens de organisatie. De werkgroep is bij 
elkaar geweest en de werkwijze is bepaald. Prioritering is aangebracht op hoge scores uit de 
kruisingstabel (> 50%). Dit is op basis van totale percentages en op basis van percentages 
per doelgroep.  
 
• Bevriezen vacatures begroting 2018 t/m 2021, brief ter info 
Komt op 18 april in de reguliere vergadering en overlegvergadering. 
 
• Herinrichting Veiligheidsregio 
Opdracht voor de kwartiermaker is ontvangen. Duidelijk is geworden dat het rapport van 
Petro Winkens leidend is voor de kwartiermaker (+€860.000). Plan van Aanpak komt ter 
advies naar de ondernemingsraad. 
 
• Handboek team brandonderzoek, ter info  
Handboek is opgesteld, is duidelijk, overzichtelijk en compleet. Eén van de doelstellingen is 
leren van incidenten. De ondernemingsraad staat hierachter, aangezien we een lerende 
organisatie zijn. 
Opgemerkt wordt dat in het handboek de eerder genoemde 1-op-10 meldingen, wat moet 
leiden tot een oproep van brandonderzoeker, niet meer meegenomen is. Dit is in 
tegenstelling tot een van de oorspronkelijke doelstellingen voor brandonderzoek. 
Commissie VGWM neemt dit mee in het pré advies. 
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5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
Onderzoek ondergronds bouwwerken, ter advies 
Commissie VGWM pakt dit op met OR-leden uit de betreffende regio. 
Als onderdeel van het advies wordt de geoefendheid meegenomen. 
 
6. Rondje commissies  
Cie communicatie: jaarwerkplan loopt. 
Cie VGWM: - 
CIE P&O: - 
 
7. Actiepuntenlijst  
 
8. Rondvraag 
(John B) terugkoppeling kennisregie:  Er wordt een Centrum voor Vakmanschap opgericht. 
TOPdesk en een app worden als communicatiemiddel ingezet. 3 personen werken vanuit 
Kaderstelling in dit Centrum voor Vakmanschap.   
 
9. Kernwaarden OR en sluiting 
 
 


