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Jaarverslag 2020 ondernemingsraad Veiligheidsregio Zuid–Limburg  

 

Jaarlijks stelt de ondernemingsraad (hierna: OR) een verslag op van zijn werkzaamheden. 

Het jaarverslag wordt verspreid onder de in de onderneming werkzame personen en de 

nog 16 gemeentes binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hiermee wordt voldaan aan 

de wettelijke verplichting conform art. 14 lid 2 sub h van de Wet op de 

Ondernemingsraden.  

OR Veiligheidsregio Zuid-Limburg  cijfers 

(januari 2020 tot januari 2021) 

 Aantal reguliere vergaderingen:    21 

 Aantal overlegvergaderingen:   8 

 Extra vergaderingen:      1 

 Instemmingsverzoeken:     8 

 Adviesaanvragen:      2 
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De OR zag er de eerste periode na de verkiezingen in 2020 als volgt uit: 

Dagelijks bestuur  

Naam Organisatieonderdeel Rol OR Commissie 

Thei Speetjens 

 

John Beucken 

Basiszorg Vrijwillig 

 

O&E  en staf 

Voorzitter 

8.6.2020-16.12.2020 

Voorzitter 

16.12.2020-heden 

 

Rene Bruinen O&E en staf Secretaris  

Paul Hanssen  Basiszorg beroeps Plaatsvervangend Voorzitter P&O/comm 

John Beucken O&E en staf Plaatsvervangend secretaris Communicatie 

Marjo Boymans-Jacobs Concern Ambtelijk Secretaris  

Leden    

Naam Organisatieonderdeel Rol OR Commissie 

Jordi van Bilsen  Basiszorg beroeps Lid secretaris PIOF 

Eric van Hoef Basiszorg beroeps Lid voorzitter PIOF 

Roger Pallada  O&E en staf Lid PIOF 

Mirjam Stassen O&E en staf Lid  PIOF 

Donald Berghs Basiszorg vrijwillig Lid VGWM 

Bart Pepels  Basiszorg vrijwillig Lid secretaris VGWM 

Wim Meessen Basiszorg vrijwillig Lid voorzitter VGWM 

Roy Molin Basiszorg vrijwillig Lid PIOF 

Huub Pappers Basiszorg beroeps Lid Communicatie 

Simone Gijsen Basiszorg beroeps Lid Communicatie 

Dirk Kelleter O&E en staf Lid VGWM 

In het verslagjaar zijn er nieuwe verkiezingen gehouden. Bovenstaand is de formatie  die  

na de verkiezingen in 2020 is samengesteld. 
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Commissies OR 

 

De OR kent drie vaste commissies: 

 de commissie VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu); 

 de commissie PIOF (Personeel, Informatie, Organisatie en Financiën); 

 de commissie Communicatie.  

 

 

Voorbeelden van onderwerpen Actor 

Rapportage vertrouwenspersoon Commissie VGWM 

Regeling ambtseed of ambtsbelofte Commissie  PIOF 

Roosterregels Hybride vrijwilligers Commissie PIOF en VGWM 

Rapportage vertrouwenspersoon Commissie VGWM 

Arbo-rapportage 2019 Commissie VGWM 

Roosterregels MFP Commissie PIOF en VGWM 

Nieuwsbrief en jaarverslag Commissie Communicatie 
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Voorwoord  
 

 

John Beucken 

Voorzitter OR  
Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
 

Het is alweer 2021 en mensen wat gaat de tijd snel. Naarmate de tijd met deze snelheid 
verstrijkt heb ik soms het gevoel dat ik tijd te kort kom. Dit verhaal gaat in het kader van 
de tijd nuttig besteden dan ook over een stukje terugblik op 2020, maar ik wil dit moment 
tevens ook aangrijpen om naar de toekomst te kijken. 
 
Wie had gedacht dat wij een pandemie zouden gaan meemaken? Ik in ieder geval niet en 
ik kon me daar in het begin ook niet zo goed iets bij voorstellen. Nu wij er een jaar later 
nog steeds middenin zitten en leven in een wereld van testen en vaccins, denk ik dat wij 
ons als veiligheidsregio best goed op deze situatie hebben ingeregeld. Eigenlijk ook niet zo 
vreemd als je er even bij stilstaat want wij zijn gewend om binnen onze “takken van sport” 
snel op gebeurtenissen te anticiperen en ze vervolgens te stabiliseren. Kortom… wij….jullie 
allemaal zijn hier dus gewoon goed in. Namens de ondernemingsraad wil ik jullie dan ook 
langs deze weg bedanken voor jullie inzet hiervoor.  
 
Verder zou ik hier nu allerhand afgehandelde dossiers vanuit 2020 met jullie kunnen gaan 
doorleven maar dat laat ik deze keer aan mij voorbijgaan. 
 
Ik wil liever met jullie gezamenlijk een doorkijk naar de toekomst maken en hierbij een 
paar zaken bij jullie onder de aandacht brengen welke mijns inziens heel belangrijk voor 
ons zijn. 
 
Er is in 2019/2020 een spoorboekje opgesteld waaruit het nu aangekondigde 
koersdocument is voortgekomen. De koerswijziging is, zo is aan de ondernemingsraad 
medegedeeld een cultuur en werkwijze verandering zonder banenverlies en inkrimping ten 
gevolge. Maar dit koersdocument is zonder onszelf als deelnemer niets meer en minder 
dan een plan…een gedachtengoed op een stuk papier. Wijzelf krijgen nu een unieke kans 
om ons allemaal hernieuwd op de kaart te gaan zetten. Alleen hiervoor zijn wel een paar 
zaken essentieel van belang om de ingezette koers ook voor ons allemaal succesvol te 
laten zijn. We moeten commitment en vertrouwen naar elkaar uitspreken. Oud en nieuw 
moet met een “schone” lei elkander tegemoet treden en de handen naar elkaar uit te 
steken en deze uitgestoken handen ook daadwerkelijk van elkaar te gaan vastpakken.  
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Naast het plan zijn verder ook nog 2 andere oude “spelers” aan boord genaamd ver-
trouwen en wantrouwen.  Wantrouwen is een energievretende en mensen somber en 
verbitterd makende slechte “raadgever”. Vertrouwen daartegen is een krachtige moti-
vator, een verbinder welke weerstand omzet in flexibiliteit en mensen de kracht geeft 
om samen te werken en het beste uit zichzelf en anderen te halen. Deze laatste speler 
is mijns inziens de cruciale brandstof om positief in het leven te staan en met plezier 
ons mooie vak uit te oefenen 
Helpen jullie ons mee om elkaars uitgestoken handen vast te pakken?  
 
Verder hebben we vanaf 2020 een nieuwe commandant uit de eigen bloedgroep en 
daarnaast een nieuwe burgemeester als portefeuillehouder brandweer mogen ver-
welkomen.  
Beiden zijn bezig met het aandachtspunt taakdifferentiatie brandweer welke met na-
me ons huidige systeem van samenwerking en taakverdeling tussen beroeps en vrij-
willigers onder druk kan gaan zetten.  Het zo lang mogelijk continueren van ons huidi-
ge systeem is van groot belang. 
Een goede balans voor de inzetbaarheid van beide bloedgroepen is immers van cruci-
aal belang om onze noodzakelijke slagkracht binnen de veiligheidsregio te behouden.  
Een goed georganiseerde incident bestrijding in balans met risicobeheersing is de toe-
komst van onze veiligheidsregio. Immers het belang van het tot op oudere leeftijd lan-
ger veilig thuis te kunnen blijven wonen is ook een zorg/aandachtspunt van de brand-
weer binnen de veiligheidsregio. Daarnaast is het hebben van een vraag gedifferenti-
eerd inzetbare incidentbestrijding een must, want er is immers ook niet alles binnen 
de doelgroepen met voorlichting in goede banen te leiden. 
 
Als laatste wil ik aandacht vragen voor het 2de loopbaanbeleid en de bijbehorende ba-
lie. Deze 2de loopbaan balie is door onze werkgever binnen de brandweer opgezet en 
van kundige mensen voorzien om de toekomst van de medewerker met een 20-jarige 
arbeidsovereenkomst met hun samen in goede banen te leiden. Wil je verkennen 
waar je interesses en vaardigheden liggen om deze daar waar mogelijk door te gaan 
ontwikkelen? Wil je vervolgens kijken of dit leidt tot het continueren van je verdere 
carrière binnen of buiten de brandweer/veiligheidsregio?  
Dan moet je wel eerst nog zelf iets doen en dat is naar de betreffende medewerker(s) 
van de 2de loopbaan balie toe stappen om het bespreekbaar te maken. Afwachten is 
niet de juiste methode. 
 
Kom dan ook nu in actie en benader de mensen welke ervoor jou zijn en ga met hun in 
gesprek om tijdig ook jouw toekomst in kaart te gaan brengen. 
Namens de ondernemingsraad van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

John Beucken 
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Voorwoord 
 

 

Frank Klaassen    

Directeur Veiligheidsregio    

Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

 

 

 

 

Verbonden naar een nieuw normaal 

Terwijl ik dit voorwoord schrijf realiseer ik me eens te meer dat we in een heel 

bijzondere tijd leven. 

Wie zou vorig jaar hebben gedacht dat de standaard manier voor overleg met het DB 

van onze ondernemingsraad of de ondernemingsraad zelf via een beeldscherm zou zijn? 

Hoewel de naam van het pakket Microsoft “Teams” een gemeenschappelijkheid uitdrukt  

geeft de wijze van vergaderen toch voor mij een gevoel van afstand. Het is veel fijner om 

collega’s in persoon te kunnen ontmoeten.  

Een belangrijke basis blijft echter de verbinding tussen WOR bestuurder en OR zoals we 

die met elkaar hebben ontwikkeld in de afgelopen periode. Een gemeenschappelijke 

gevoel van vertrouwen waarbij er ruimte is voor een stevig gesprek over en weer maar 

telkens wordt gezocht naar een gezamenlijke en gedragen oplossing. Dat in het belang 

van alle collega’s die binnen onze veiligheidsregio werken. 

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de leden van de huidige OR te 

bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen periode en ook tijdens het 

verslagjaar 2020.  

We hebben met elkaar een groot aantal dossiers besproken. Belangrijk is daarbij voor 

mij het onderlinge respect geweest. De ruimte bieden om ieder vanuit de eigen rol een 

invulling te kunnen geven. 

Medezeggenschap in onze organisatie is en blijft een belangrijk thema. Niet als 

vervanger van zaken die gewoon in onze reguliere organisatie goed geregeld horen te 

zijn maar als een waardevolle aanvulling.  
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Ook in de huidige crisistijd bouwen we door aan onze organisatie. Relatief veel nieuwe 

leidinggevenden, een nieuwe ondernemingsraad na de verkiezingen in mei 2020. Terug 

naar het nieuwe normaal betekent de draad weer met elkaar op pakken. 

Ik vertrouw er op dat we ook in de nieuwe samenstelling weer de goede balans weten 

te vinden. 

 

Frank Klaassen 
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Aanpassing Roosterregels ED, DD en MFP 

Ook in 2020 stond er weer de uitdaging om het eens te worden over de aanpassingen in 

het roosterreglement. “Hoezo uitdaging?” Hoor ik je al denken.  

Wij (de ondernemingsraad en de WOR bestuurder) weten dat het vormen van nieuwe 

rooster regels altijd discussies oproept. Vaak worden deze ook geleid door emotie waar-

door de betrokkenheid van de ondernemingsraadleden duidelijk wordt.   

Deze keer was het overgaan van een 4-2 bezetting naar een 5-1 bezetting de reden om 

het reglement open te breken. Het geheel was onder leiding van de toenmalige kazerne 

chef Heerlen die samen met de toenmalige kazerne chef van Maastricht -Zuid het voor-

werk heeft gedaan. De uitkomst van dit project heeft ertoe geleid dat we over zijn ge-

gaan naar een bezetting met 5 etmaaldiensters en 1 dagdienst medewerker op de be-

roepskazerne `s waardoor de aanpassing van het roosterreglement nodig was. 

Voor het samenstellen van een nieuw roosterreglement is er een werkgroep gevormd 

met diverse mensen uit onze organisatie waaronder ook leden van de ondernemings-

raad. De resultaten zijn ter instemming bij de OR aangeboden. Deze heeft instemming 

verleend met de kanttekening dat het vakbekwaam blijven beter georganiseerd zou wor-

den voor de MFP en dat er naar een manier gezocht zal worden om de FW-diensten van 

de MFP sneller in te zetten. Het nieuwe reglement is in januari 2021 geïntroduceerd.  
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Regeling ambtseed of ambtsbelofte  

Volgens CAR-UWO is het een verplichting voor zo-

wel beroepsmedewerkers als vrijwilligers om de 

ambtseed of een ambtsbelofte af te leggen. Dit is 

nog niet gebeurd bij de Veiligheidsregio Zuid-

Limburg. Er zijn uiteraard medewerkers die deze 

eed of belofte reeds hebben afgelegd bij hun in-

diensttreding. De regeling is echter bijgewerkt en 

daarna ter instemming aan de ondernemingsraad aangeboden. Deze heeft na enkele ver-

diepingsvragen hiermee ingestemd. Deze regeling geldt zowel voor nieuwe als ook voor 

zittende medewerkers. Bovendien is deze regeling opgenomen in de arbeidsvoorwaarde-

lijke regeling van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Deze regeling zal dan ook één op één 

worden overgenomen als er een CAO komt voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

Intern onderzoeksprotocol bij het vermoeden van plichtsverzuim 

Dit protocol is voortgekomen uit een behoefte om de procedure bij een intern onderzoek 

naar aanleiding van een gerechtvaardigd vermoeden van (ernstig) plichtsverzuim, welke 

niet eenvoudig is af te handelen en een meer uitgebreider onderzoek vergt, te beschrijven 

en vast te leggen.  Door het vastleggen van een dergelijk protocol wordt willekeur per ca-

sus tegen gegaan en het biedt transparantie richting de medewerkers. Dit protocol is tot 

stand gekomen mede op advies van de vertrouwenspersonen en de ondernemingsraad 

om te voorkomen dat medewer-

kers onnodig beschadigd wor-

den.  

Na de beantwoording van de 

verdiepingsvragen heeft de on-

dernemingsraad besloten om 

instemming te verlenen.                      
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Regeling melden vermoeden misstand 

De regeling melden vermoeden misstand beschrijft de procedure voor het 

melden van (een vermoeden van) een misstand. Dit melden kan zowel in-

tern als extern geschieden bij de afdeling onderzoek van het Huis voor Klok-

kenluiders. Deze regeling omschrijft zowel de werkwijze als ook de wijze van 

bescherming van de zogenaamde klokkenluider en betrokkenen. De reeds 

bestaande regeling is op grond van recente casuïstiek geëvalueerd en aan-

gepast met de opzet om de regeling gebruiksvriendelijker te maken en beter 

aan te laten sluiten  bij de regeling klachtenbehandeling ongewenste om-

gangsvormen en het interne onderzoeksprotocol bij het vermoeden van 

plichtsverzuim. Na enkele verdiepingsvragen over de regeling gesteld te 

hebben heeft de OR hiermee ingestemd. 
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Regeling klachtenbehandeling ongewenste omgangsvormen  

De regeling klachtenbehandeling ongewenste omgangsvormen moet gezien 

worden als het sluitstuk van 

het beleid ter bestrijding van 

ongewenste omgangsvormen. 

Deze regeling beschrijft hoe te 

handelen als een medewerker, 

die geconfronteerd is met een 

ongewenste omgangsvorm, 

een schriftelijke klacht bij de 

Commissie klachtenbehande-

ling ongewenste omgangsvor-

men wil indienen. 

Het betreft iedere vorm van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten 

en of treiteren. 

De regeling beschrijft de procedure van indienen klacht t/m de beslissing door 

het bevoegd gezag na ontvangst van het rapport van de commissie.  

De OR heeft ingestemd met de regeling indien er een aanpassing in komt ter 

bescherming van medewerkers waarbij de klacht ongegrond blijkt te zijn om-

dat deze geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie mag ondervinden. 
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Roosterregels Hybride Vrijwilligers 

Door de nieuwe roosterinvulling op de beroepskazernes is de bezetting op de kazernes 

gewijzigd van 4 etmaaldienst medewerkers en 2 dagdienst medewerkers naar 5 etmaal-

dienst medewerkers en 1 dagdienst medewerker. Dit betekent vanzelfsprekend dat er 

ook maar door 1 vrijwilliger afgelost wordt in de avonduren.  

Dit was de aanleiding om het invullen van de hybride diensten goed te regelen in een 

roosterreglement. Dit roosterreglement is tot stand gekomen door inbreng van diverse 

medewerkers en een af-

vaardiging van de onder-

nemingsraad, waarbij ge-

noeg ruimte gelaten is 

voor plaatselijke invullin-

gen. Na diverse overleg-

gen is er instemming ver-

leend door de onderne-

mingsraad waarbij afge-

sproken is om door mid-

del van kwartaalrapporta-

ges een monitor op te 

stellen met als doel om te toetsen of de regeling in de praktijk op de juiste wijze functio-

neert. 

Branche RI&E 

De huidige Branche RI&E is dynamisch hetgeen inhoudt dat de scope wordt bepaald door 

de keuze van de risico`s waarvoor 

beheersmaatregelen kunnen en 

moeten worden genomen. Om deze 

gestalte te geven zijn op alle kazer-

nes interviews geweest met de me-

dewerkers. Aan de hand van deze 

interviews is er een plan van aanpak 

opgesteld. Als OR hebben we inge-

stemd met deze manier van werken, 

waarbij is afgesproken dat wanneer-

het plan van aanpak voorligt dit ter 

instemming aan de ondernemingsraad zal worden voorgelegd. 
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Kledingreglement  

Door de Raad van Commandanten is op 21 juni 2019 besloten om de bestaande kazer-

ne kleding te vervangen door een nieuw operationeel uniform. Vooraf aan deze beslis-

sing is door de ondernemingsraad erop aangedrongen om ook de vrijwillige repressieve 

medewerkers te voorzien van polo’s met korte mouwen. De WOR-bestuurder heeft 

toegezegd dat als de door het  IFV ( Instituut Fysieke Veiligheid) aangekondigde datum 

van uitlevering niet gehaald gaat worden, tijdens de overbruggingsperiode de polo’s 

alsnog aan de vrijwilligers uitgeleverd zouden worden. 

Verder hebben we als ondernemingsraad de WOR-bestuurder medegedeeld dat in het 

kader van de draagproef regelmatig kenbaar gemaakt is dat het draagcomfort van onze 

huidige broek van belang is en voorgesteld werd om deze materiaalkeuze dan ook aan 

te bevelen richting IFV en dat we als ondernemingsraad van mening zijn dat er lokaal 

besloten kan worden welk materiaal gebruikt zou gaan worden. We hebben dan ook 

aangegeven dat er niet op voorhand ingestemd wordt met de materiaalkeuze van het 

kledingpakket.  
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Opdrachtverstrekking tot het optimaliseren van de administratieve organisatie van de 

P&O functie 

In de beeldbeschrijving bedrijfsvoering d.d. juni 2020, wordt geconcludeerd dat er wat 

betreft de P&O functie sprake is van onvoldoende planmatig werken. Daarbij is de admini-

stratieve organisatie onvoldoende vormgegeven en onder de maat. De kwaliteit en het 

ontwerp van de basisprocessen zijn onvoldoende ingeregeld, ad hoc en onvoldoende wer-

kend. 

Om dit inrichtingsvraagstuk te realiseren is er met drie externe adviesbureaus gesproken 

en in afstemming met Inkoop en de selectiecommissie is gekozen voor de firma Sqale. Dit 

voornemen is aan de ondernemingsraad voor advies voorgelegd. 

Als OR hebben we daar positief op geadviseerd met als kanttekening dat voorkomen moet 

worden dat de werkbelasting voor de medewerkers die deelnemen aan het project te 

hoog wordt. Mocht dit wel het geval zijn dat zou er extra inhuur moeten worden inge-

schakeld om de dagdagelijkse werkzaamheden niet te frustreren. Bovendien blijft de on-

dernemingsraad erop aandringen om het contact met een medewerker van P&O te verge-

makkelijken en dan wel fysiek en niet slechts digitaal via Topdesk.      
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De OR hoopt met dit jaarverslag weer inzage te hebben gegeven in hetgeen er binnen 
de organisatie in het jaar 2020 allemaal aan de orde is geweest.   

Bereikbaarheid: de OR is bereikbaar via telefoonnummer 088-4507205.  

Het e-mailadres van de OR is or@brwzl.nl  

De website is te bereiken via de volgende link: www.or-vrzl.nl  

Het post adres van de OR Veiligheidsregio Zuid-Limburg Postbus 35 6269 ZG Margra-
ten.  

Het secretariaat van de OR is gevestigd in kazerne Sittard-West, Zürichstraat 10 6135 
LP te Sittard.  
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Postadres:  
Postbus 35  
6269 ZG  MARGRATEN 

Tel.nr: 088-4507205 
or@brwzl.nl  
www.or-brwzl.nl  

Bezoekadres:  
Zürichstraat 10  
6135 LP  SITTARD 


