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Ondernemingsraad vergadering 

Datum: 5 september 2017 

Aanwezig: Bart Pepels, Huub Pappers (voorzitter OR), John Beucken (secretaris OR), Paul Hansen, 

Wim Meessen, Michiel Franssen, Roy Molin, Ron de Haas, Donald Berghs, Ton Borm, Dirk Kelleter, 

Eric van Hoef en Aniek Pijls (notulist). 

Afwezig: Michel Vankan, Wim Plug en Frans van der Weerden. 

 

1. Opening 

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld.  

Er wordt aangegeven dat men het gevoel heeft dat men informatie mist, inzake dossier MFP. 

Daardoor loopt de OR achter de feiten aan en  mist invloed op het proces. De OR krijgt het beeld 

men maar mee moet lopen.  

 

3. Vaststellen notulen vergadering 11 juli 2017 

Notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld: 

• Aangegeven is door Leon dat het ‘roer om moet’. 

• Sociaal plan is toegezegd door Leon dat dit geldt voor de mensen die aangewezen worden. 

• Opleidingsplan MFP: klopt niet dat er geen op of aanmerkingen zijn. Enerzijds zit het goed 

met de mensen die in MFP gaan. Hoe zit het met de gaten die vallen door de instructeurs die 

gaan opleiden? Deze vraag is ook gesteld tijdens de afgelopen vergadering.  

Huub heeft contact gehad met Bryan: hij geeft aan dat de instructeurs ook op dit moment. 

• Waarom worden niet alle overtredingen geregistreerd in AG5? (toevoegen pagina 3) 

 

4. Mededelingen/ voortgang 

• Meldkamer Limburg  

1. Plan van aanpak – ter info- 

Reactie OR reeds verstuurd. 

Het DB van de OR heeft gezien het gebrek aan tijd gereageerd op het plan van aanpak. Dit is niet 

conform afspraken. Dit had voorafgaand in de OR besproken moeten worden. Dit aandachtspunt 

neemt het DB van de OR mee. 
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De cie P&O heeft opmerkingen over de inhoud van de reactie die verstuurd is door het DB van de OR;  

o Er wordt gesproken over te behalen resultaten, maar antwoorden horen niet thuis in 

een plan van aanpak. Eigenlijk wil je een uitwerking van het plan van aanpak. Deze 

verkeerde woordkeuze is ook door de organisatie gebruikt.  

o In het plan van aanpak staat dat er resultaten liggen in Q3 2017: dat is nu. De vraag is 

of dit haalbaar is. 

o Maar de belangrijkst vraag is de volgende: Er is afgesproken dat meldkamer 

brandweer overgaat naar LMO. Daarna heeft er een heroriëntatie op het LMO 

plaatsgevonden. Het is van belang om opnieuw te overwegen om het operationeel 

centrum brandweer binnen onze organisatie te houden in plaats van over te dragen 

aan het LMO. De heroriëntatie op het LMO biedt hier wellicht ruimte toe. Dit is voor 

de centralisten belangrijk, maar ook voor de repressie.  

2. Reactie op brief tafelbezetting van 4-3 ontvangen met beantwoording van 16 punten is 

ontvangen. 

Hoe is het gegaan tijdens de zomer met de centralisten? De diensten worden gedraaid. Er zijn 

ondertussen 2 collega’s afgevloeid. Ze zitten met drie mensen aan tafel, de vierde man mag verlof 

nemen.  

Kunnen de centralisten zo doorgaan? Ja, dat is mogelijk.  Belangrijk dat de OR zich richt op casus 

samenwonen-samenwerken-samensmelten. 

Aandachtspunt vanuit de cie P&O: Ga niet de discussie aan voor 4 of 3 mensen aan de tafel. Deze 

discussie ga je verliezen, omdat eerder de bezetting met twee mensen was. Tijdelijk gaan bij-plussen 

heeft geen effect. Gebruik de ruimte van de 4e plek, zodat er ruimte is voor samenwerken, 

verbeteren en opleiden. 

Moet de organisatie dan niet de vacatures invullen? Dit heeft geen zin, omdat het te lang duurt om 

centralisten op te leiden. 

 

• Resultaten uit het werkbelevingsonderzoek  

De gekozen systematiek is akkoord. 

Toevoegingen op verbetervoorstellen: 

De ideeënbus: lijkt “oud-bakken” idee. Gereageerd wordt dat dit bedoeld is om versneld te kunnen 

reageren in plaats van over verschillende lagen in de organisatie.  

Belangrijk is dat ideeën teruggekoppeld worden. Geopperd wordt om een andere naam te gebruiken 

van de ideeënbus.  
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Wat is de status omtrent vakmanschap? Er ligt een beleidsplan Vakmanschap 2.0. De projectleider 

komt op korte termijn een toelichting geven aan de OR. Cie VGWM heeft een aantal vragen gesteld 

over vakmanschap. John B. neemt de vragen mee naar de werkgroep. 

Waarom is de chauffeursopleiding die afgelopen maandag gestart zou zijn, niet gestart? John neemt 

deze vraag ook mee. 

Cie VGWM vindt het opvallend dat de groep beroeps niet-repressief vindt dat er geen goede balans is 

tussen vrijwilligers en beroeps. Hoe komt de beroeps niet-repressief bij deze beleving? 

Afgesproken wordt dat de cie VGWM haar punten vasthoudt totdat het werkbelevingsonderzoek 

terugkomt bij de OR, nadat het is vastgesteld in het MT. Dan worden de toevoegingen nog 

meegenomen.  

  

• Werkkostenregeling – ter info-  

Terugkoppeling door Cie P&O.  

Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

• Kwartaalrapportage Q1 2017 PPMO – ter info – 

Terugkoppeling door Cie VGWM.  

Netjes dat een groot deel van de keuringen goed zijn gegaan. BMI blijft een aandachtspunt. We 

weten dat er een pilot project loopt qua vitaliteit. 

De cijfers zijn goed, maar toch blijken nog altijd een aantal vragen onbeantwoord: 

1. onvoldoende keuzemogelijkheid om keuringen te plannen; 

2. Temperatuurregeling in de PPMO ruimte; 

3. Weinig mogelijkheden om te oefenen op de stairmaster (2 momenten in 2 maanden 

voorafgaande aan de test).  

DB van de OR (John B) checkt bij Jos Dijk hoe deze planning verloopt. 

 

• Jaarrapportage PPMO 2016 en fysieke test, ter info; 

Wachten op reactie van de WOR bestuurder op de verdiepingsvragen.  
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• Wegwijzer 2e loopbaanbeleid (LBB), ter info; 

Terugkoppeling cie P&O.  

De cie P&O heeft contact met de projectgroep 2e LBB via Mark Hagen en krijgt na elke vergadering de 

notulen. 

De cie P&O komt nog terug op het stuk wegwijzer 2e LBB. Dit is namelijk een van de strategische 

punten voor de OR.  

• Handboek team brandonderzoek (TBO); 

Behandelen van antwoorden op verdiepingsvragen. 

TBO wordt op aanvraag gealarmeerd door de centralisten. Belangrijk is dat TBO de kans krijgt om ter 

plaatse te komen. Dit mag meer onder de aandacht gebracht worden bij de OvD’s en BV’s.   

• 14.00uur: Toelichting Tijdens deze vergadering zouden de WOR-bestuurder, Gerard van 

Klaveren, en de kwartiermaker VRZL, Petro Winkens, graag willen aansluiten om toelichting te geven 

op de volgende onderwerp: 

- Inrichtingsplan Veiligheidsbureau (VB) 

- Functieboek VB 

- Het proces om tot e.e.a. te komen 

- Bespreken van het verdere proces tussen WOR-bestuurder en OR m.b.t. deze onderwerpen 

Door Petro Winkens wordt een presentatie gegeven. De stukken worden woensdag 10 september in 

de veiligheidsdirectie besproken. 

De veiligheidsdirectie heeft advies gevraagd aan Capra (advocaten) inzake het te volgen WOR-traject. 

Geconcludeerd is dat er sprake is van een reorganisatie. Het voorstel van de WOR bestuurder is om 

het Sociaal Plan 2014, wat loopt tot 1 januari 2019, mee te nemen. 

• Vraag1  WOR bestuurder: vraag aan de OR akkoord te gaan om het spel rondom functie-

inpassingen te beperken tot de club mensen van Risicomanagement, onderdeel C&R plus 

programmabureau.  

20 Fte zijn voorzien in het formatieplaatje voor het veiligheidsbureau. Hiervoor is structureel +/+ 

€860.000 (bovenop de bestaande P-kosten van de 7 medewerkers die vallen onder 

Risicomanagement, onderdeel C&R plus programmabureau ) beschikbaar. 

• Vraag 2 WOR bestuurder: kan de WOR bestuurder toestemming van de OR krijgen om 

werving, gelijktijdig in- en extern, op te starten vooruitlopen op het advies traject? 
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5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken 

• RI&E en plan van aanpak variabele voertuigbezetting –ter instemming- 

Cie VGWM heeft verdiepingsvragen opgesteld. De verdiepingsvragen worden aan de WOR 

bestuurder doorgestuurd. 

• Implementeren MFP en aanpassen formatie – ter advies- (gehele OR) 

Wat is stand van zaken MFP?  

Aanwijzingen zijn afgelopen dinsdag gebeurd. In de tussentijd zijn er behalve invullen OBS een aantal 

stukken. 

1. Uitbreiding formatie: advies, positief. Geen op- of aanmerkingen 

2. Advies implementeren MFP:  

a. arbeidsvoorwaardelijk moet naar het GO. 

 

De vergadering wordt beëindigd  i.v.m. de start van de overlegvergadering. 


