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Ondernemingsraad vergadering 

Datum: 13 juni 2017 

Aanwezig: Paul Hansen, Michel Vankan, John Beucken, Wim Plug, , Huub Pappers, Ton Borm, Wim 

Meessen, Donald Berghs, Michiel Franssen, Dirk Kelleter, Eric van Hoef en Aniek Pijls. 

Afwezig: Bart Pepels, Roy Molin, Frans van der Weerden en Ron de Haas. 

 

1. Opening  

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

Extra agendapunt namens commissie VGWM: geoefendheid  

3. Vaststellen notulen vergadering  

De notulen van de ondernemingsraad vergadering van 9 mei 2017 worden zonder wijzigingen 

vastgesteld. 

De notulen van de ondernemingsraad vergadering van 30 mei 2017 worden zonder wijzigingen 

vastgesteld. 

4. Mededelingen/ voortgang 

• handboek team brandonderzoek; 

Nog geen reactie ontvangen op de verdiepingsvragen. 

 

• Jaarrapportage PPMO 2016 en fysieke test, ter info; 

Nog geen reactie ontvangen op de verdiepingsvragen. 

 

• Jaarverslag 2016 Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen, ter info; 

Agendapunt doorgeschoven naar de volgende OR-vergadering. Cie P&O verzorgt in de volgende 

vergadering een terugkoppeling. 
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• Meldkamer Limburg; Stand van zaken 

De reactie van de OR is in een brief aan de WOR bestuurder opgesteld. Deze is gedeeld onder de OR-

leden. De OR is akkoord  om deze te versturen na afloop van de overleg vergadering. De centralisten 

vinden het positief dat de OR zich gemengd heeft in de discussie over de tafelbezetting van 4 naar 3 

tafels.  

Belangrijke uitgangspunten voor de OR worden aangehaald:  

1. het borgen van veiligheid van de medewerkers in de overgangsfase;  

2. lange termijn: kan het operationeel meldpunt bij Brandweer blijven, zodat er geen multi-intake 

komt onder de vlag van het LMO. 

 

5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken 

• uitbreiding het functieboek van de MFP, ter advies 

De OR heeft vanaf de start van de huidige roostersystematiek aangegeven dat de praktijk 

weerbarstiger is en de roostersystematiek niet werkt. Dit heeft geleidt tot de roosterevaluatie, die 

uitgevoerd en is een goede evaluatie. De oplossing van MFP geeft recht aan het hele proces. 

De adviesaanvraag die nu voor ligt  gaat met name over de uitbreiding van het functieboek ten 

behoeve van de MFP. Een aantal uitgangspunten voor de OR worden besproken: 

1. Arbeidsvoorwaardelijke aspecten worden meegegeven aan het GO; 

2. Kosten zijn niet gereserveerd in 2019.  Welke keuzes worden gemaakt?; 

3. OR ziet het totale verhaal inzake MFP, conform WOR, tegemoet; 

4. De OR wil nog Invloed kunnen uitoefenen op de volgende fase. 

Wanneer wordt de nieuwe dienstrooster systematiek een succes volgens de OR? 

- MFP wordt gevuld zonder mensen aan te wijzen; 

- als de faciliteiten voor de MFP’ers goed geregeld zijn; 

- verkassen en roosterverschuivingen worden nihil; 

- ontzorgen van de bevelvoerders. 

 

• Inzetbaarheidsprofiel ondergrondse bouwwerken, ter advies 

Antwoorden op de verdiepingsvragen zijn ontvangen door het DB en worden na de vergadering 

doorgestuurd. 
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• Attentieregeling, ter instemming 

Agendapunt doorgeschoven naar de volgende OR-vergadering. Cie P&O verzorgt in de volgende 

vergadering een terugkoppeling. 

6.  rondje commissies 

(Cie VGWM) tijdens de cursusdagen is geoefendheid als een van de speerpunten afgesproken. Hierop 

heeft de cie VGWM doorborduurd in haar commissie vergadering: Bevinding is dat er een grote 

variatie in de mate van oefenen bestaat. Hiervoor wil de commissie VGWM aandacht vragen. 

- opkomst bij geoefendheid van 70% moet gehaald worden, we handhaven het beleid niet; 

- de kwaliteit wordt niet gewaarborgd, wordt random afgevinkt; 

- uniformiteit in de geoefendheid. 

John Beucken neemt de vragen mee naar project Vakmanschap. 

  

(cie VGWM) Brancherichtlijnen whitelist: verdiepingsvragen worden opgesteld door cie. Op- en 

aanmerkingen vanuit de OR graag doorsturen aan de cie VGWM. 

9.  Kernwaarden OR   

 

10.  Sluiting 


