
 

Notulen OR vergadering 

Datum 25-01-2023 

Tijd 19:00 - 21:00 

Locatie Kazerne Sittard West vergaderruimte begane grond en Teams 

Voorzitter 

Aanwezig:          

J. Beucken 

S. Gijsen, R. Pallada, B. Pepels, P. Hanssen, T. Speetjens, J. Beucken, W. Plug, 

D. Kelleter, R. Bruinen,  

 

Afgemeld:         R. Molin, R. Thewessen, W. Meessen, H. Pappers 

Afwezig:           D. Berghs, E. van Hoef 

  

0 

 

Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering. 

 

0.1 

 

Afspraken effectief en efficiënt vergaderen> 

 Vergadertijd afbakenen per onderwerp, zie Ibabs. 

 Prioriteiten onderwerpen, zie Ibabs. 

 Agendapunten> vooraf punten/ stukken aanleveren door commissie/ leden. 

 Notulen> reactie voorafgaand per mail. 

 Tijdbewaker/procesbewaker> secretaris/ plaatsvervanger. 

 Woordvoerder> wie is de woordvoerder per agendapunt OV, afstemmen in 

voorvergadering OR. 

 Time out vragen> indien OV onderbreking noodzakelijk is. 

 Voorbereiding> OR leden bereiden de vergadering voor, bij knelpunten 

contacteer DB lid. 

 Omgangsnormen; luisteren, uitspreken, laat je horen, nee zeggen, geef je 

mening, afdwalen- corrigeer elkaar, feedback geven(OR vergadering feedback- 

OV schorsen). 

 

0.2 

 

Uitleg Rudi Verstegen mbt de faciliteitenregeling en de OR verkiezingen. 

 

Rudi is gevraagd om advies te geven over de komende verkiezingen. gaan we 

uitstellen of wat is de beste optie op dit moment. 

er zijn 3 opties: 

optie 1 verkiezingen houden met 15 zetels. nadeel is dat als je verliest moeten 

de verkiezingen overnieuw. 

optie 2 met 13 zetels de verkiezingen organiseren en bij winst alsnog opnieuw 

de verkiezingen organiseren. 

optie 3 is uitstellen van de verkiezingen tot na de uitspraak, maar wel alvast 

starten met de voorbereidingen. 
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Thei Speetjens heeft navraag gedaan bij twee andere juristen. Die geven aan 

dat op basis van het bestaande reglement gewoon nieuwe verkiezingen kunnen 

houden. Rudi betwist dit en adviseert dat absoluut niet. 

 

OR Lid vraagt aan Rudi of het aantal functies of het aantal personen bepalend 

is voor de groepsgrote. Antwoordt van Rudi is dat het aantal kopjes leidend is. 

niet het aantal FTE of functies. 

 

de OR besluit om de verkiezingsdatum tot nader order uit te stellen maar wel 

alvast te starten met de voorbereiding van de nieuwe verkiezingen. Als de 

rechter uitspraak heeft gedaan kan een nieuwe datum worden vastgesteld en 

gecommuniceerd. De OR gaat naar haar achterban communiceren waarom 

deze stap genomen wordt zodat zij het begrijpen. Ook wordt gevraag om aan 

te geven aan de achterban dat het hier om een openbare zitting gaat zodat we 

wellicht wat steun vanuit de personeelsleden in de zittingszaal hebben. 

 

1 

 

Vaststellen/ wijzigen agenda. 

Tijdelijke vacature bij vakbekwaam blijven is tegen de afspraken in enkel 

extern uitgezet door de organisatie. 

 

Er is iemand tijdelijk verplaatst voor 5 jaar van C&R naar kaderstelling. Dit is 

natuurlijk niet meer tijdelijk. 

 

De OR gaat een brief maken naar de WOR Bestuurder waarin om uitleg wordt 

gevraagd omdat dit tegen de afspraken is wat zijn gemaakt. 

 

2.1 

 

Mededelingen DB OR 

• WOR bestuurder is per brief geïnformeerd over de instelling van de 

verkiezingscommissie en het organiseren van de verkiezingen volgens 

bestaand OR reglement. 

• WOR bestuurder is per brief verzocht de vacature voor ambtelijk 

secretaris OR uit te zetten. 

• WOR bestuurder is per brief verzocht financiële stukken vóór de 

verantwoording aan het algemeen bestuur met de OR te doorleven met 

een adviesaanvraag. De OR is van mening dat de wettelijke taak van 

monitoring alleen kan worden uitgevoerd als de OR aan de voorkant 

wordt geïnformeerd. 

• Instemming is formeel per brief verleend op het WBO vragenlijsten 

2023, is daarmee afgehandeld en niet meer op de agenda. 
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• WOR bestuurder is per brief geïnformeerd over het instemmingsverzoek 

van het HPD beleid (zie punt 7.2). De OR stuit de ingang van de 

behandeltermijn naar de eerste OR vergadering van Q2 2023, zijnde op 

12-4-2023. Vanaf dan gaat de wettelijke termijn van behandeling in. 

 

2.3 

 

Notitie Reanimaties 

WOR bestuurder gaat behoeftevraag ambulancezorg peilen. Daarnaast komt er 

een tijdelijke lijn voor centralisten en gaat men een definitieve lijn opstellen. 

WOR bestuurder zal komende OV de actuele status delen. 

 

Er zou een brief worden aangeleverd door de WOR Bestuurder welke nog niet is 

aangeleverd. 

 

3.1 

 

Notulen OR vergadering d.d. 07-12-2022; ter vaststelling 

 

Geen opmerkingen op deze notulen. vastgesteld ter vergadering. 

 

3.2 

 

Notulen OR vergadering d.d. 11-01-2023; ter vaststelling 

 

Geen opmerkingen op deze notulen. vastgesteld ter vergadering. 

 

4 

 

Actiepuntenlijst; ter kennisneming 

Huub heeft de actiepuntenlijst ge update, waarvoor dank. 

 

5 

 

Stand van zaken stukken ter informatie 

 

5.1 

 

Informatiebrief Werkwijze bij veiligheidsvraagstukken 

VGWM heeft dit bekeken en besproken met Ger Kitzen. kleine puntjes zijn 

besproken en we geven aan dat dit instemming is omdat het Arbo betreft en 

dat we bij deze de instemming verlenen. 

 

5.2 

 

Informatiebrief invulling artikel 9f:7 CAR-UWO 

De OR heeft een reactiebrief verstuurd en een antwoordt ontvangen, PIOF wil 

daarop reageren. Wordt besproken tijdens de OV. 

 

5.3 

 

Financiële bundel ter informatie 

Is besproken met Rene Thain en er zijn verder geen opmerkingen. kan van de 

agenda af. 
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5.4 

 

Informatiebrief Stand van zaken WBO, landelijke belevingsonderzoeken en 

visitatie 

 

Info is genomen en dit kan van de agenda af. 

 

5.5 

 

Informatiebrief P&C kalender 2023 

 

OR Lid is nog in overleg over dit onderwerp. er is door de OR een brief 

opgesteld en ook al een antwoordt op gekomen. 

 

5.6 

 

Informatiebrief Werving en selectiebeleid 

 

hier is een projectgroep mee bezig. oude beleid is niet meer van deze tijd en is 

toe aan een update. er wordt beleid opgesteld. de OR wordt op de hoogte 

gehouden van de voortgang en als er beleid is  komt dat naar de OR. 

 

6 

 

Stand van zaken adviesaanvragen 

 

7 

 

Stand van zaken instemmingsverzoeken 

 

7.1 

 

Instemmingsverzoek High Potential Development (HPD) beleid 

 

Is gestuit door de OR. momenteel geen capaciteit voor dit stuk te behandelen. 

 

7.2 

 

Instemming update regeling klachtbeh. en ongew. omgangsvormen 

 

Commissies VGWM gaat zicht hier over buigen. kijk vooral naar wat is 

gewijzigd tov het momenteel actuele stuk. 

 

8 

 

Rondvraag 

 

Thei Speetjens wil aandacht vragen voor de communicatie naar de achterban. 

specifiek over de or verkiezingen maar breed voor het hele OR werk. 

 

OR Lid we kunnen mensen via de schermen verwijzen naar de OR site. wellicht 

met een hit teller monitoren of zaken gelezen worden. 

 

OR Lid heeft contact gehad met de bonden. het gaat over salaris en men moet 

terug naar de tekentafel. de vraag is wat de OR gaat doen. Men kan zich 

solidair verklaren echter de OR heeft hier geen taak in formeel. 
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OR Lid de OR heeft bij op viadesk een eigen deel. de OR moet een redacteur 

krijgen voor dat deel zodat ze zelf daarop kan plaatsen. 

 

9 

 

Sluiting 

 

 


