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Notulen OV 
 
 
Datum:  15 september 2015 
 
Aan:   Alle OR leden, Gerard van Klaveren, Geert Caris 
 
Van:    A. Pijls 
 
 
Aanwezig: Gerard van Klaveren, Huub Pappers, Bryan Clear, Wim Plug, John Beucken, Bart Pepels, 
Gerard Drenthen, Ruud Hupperetz, Wiel Blezer, Mark Hagen, Aniek Pijls en Geert Caris. 
 
Afwezig: Eric Schoonbrood, Ed Hofstee, Ton Reinaerdts, Roy Molin, Romy Coumans en Rob 
drummen. 
 
Opening 
Bryan opent de vergadering 
 
Vaststellen / wijzigen agenda 
Er zijn geen wijzigingen voor de agenda. 

 
Vaststellen notulen 7 juli 2015 
De notulen worden na enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld. 

 
Mededelingen/ voortgang 
 

 Toelichting Schoon Werken (door Wim Plug en Léon Houben) 
Wim Plug verzorgt een presentatie, waarna mogelijkheid is tot het stellen van vragen aan Léon 
Houben en Wim. 
 
Vraag van Bryan: wanneer wordt een informatie brief over die onderwerp verstuurd naar oud 
medewerkers?  
Deze worden volgens Léon in de week van 21 september verstuurd. 
 
Vraag van John:  Hoe wordt dit financieel geregeld? 
Léon: Kosten op korte termijn komen uit incidentele meevallers in de huidige begroting. Kosten op 
lange termijn worden in een business case uitgewerkt. Grote investeringen kunnen eventueel via het 
AB gevraagd worden, maar in eerste instantie proberen we het binnen de eigen begroting te houden. 
 
De OR vraagt zich af wat de organisatie vindt van uitspraak RBC, betreffende het al dan niet bewijzen 
van een relatie tussen brandweer werk en ziektes? 
Léon: voor Brandweer Zuid-Limburg is er geen onderzoek met sluitend bewijs nodig  om schoon 
werken hoog op de agenda te hebben. Er is zeker een causaal verband. De uitspraak van RBC is 
ongelukkig en niet zo besproken. Wij zijn zeer zeker doende om schoonwerken goed neer te zetten, 
met een dubbelslag naar ook eigen bewustwording naar schoonwerken (bijvoorbeeld asbest). 
Brandweer Zuid-Limburg heeft als uitgangspunt dat men schoon heen en terug wil gaan bij een uitruk.  
 
 
 
Gerard Drenthen: is er over de maatregel mondkapjes nagedacht?  
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Léon: Ja, dit is meegenomen in de quick wins en bewustwording van ventileren. 
 

 Uitrollen leerpunten vanuit evaluaties binnen de organisatie 
Een belangrijke vraag volgens Gerard van Klaveren is hoe we de leerpunten terug op de werkvloer 
krijgen. Daarom is een werkgroep samengesteld met vakbekwaamheid om een learning loop te 
maken. Dit onderwerp heeft prioriteit en is een onderdeel van de strategische agenda 2016. 
 

 LMO: stand van zaken business case (ter advies) 
Business Case ligt bij het MT (vergadering 5 oktober 2015) en vooruitlopend op de advies aanvraag 
heeft de OR de business case ontvangen. De Stuurgroep LMO streeft ernaar om het 
besluitvormingstraject in het overleg van 12 november 2015 af te ronden. 9 oktober 2015 is daartoe 
een extra overlegvergadering ingepland. 
 

 Veiligheidsrapportage 1
e
 helft 2015 (ter informatie) 

Opmerkingen vanuit de vorige rapportage zijn meegenomen. We hebben nog een aantal 
verbetervoorstellen en de OR zal deze aan de organisatie doen toekomen (naar Ger Kitzen). 
 

 Beleidskader operationele informatievoorziening (ter informatie) 
Geen op of aanmerkingen. 
 

 Evaluatie opstart beroeps-oefenen/terugkomdagen 1
e
 kwartaal 2015 

Gevoelsmatig vindt de OR dat er nogal wat kritische opmerkingen missen, bijvoorbeeld over 
verouderde oefenmaterialen.  
Gerard van Klaveren geeft aan dat er geacteerd is op de evaluaties. Staat van geoefendheid is een 
strategisch agendapunt voor 2016.  

 
Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 

 Piket logistiek en ondersteuning ter instemming 
Definitief besluit is ontvangen 

 

 Monitor ATW jan-juni ‘15 ter instemming 
instemming wordt opgemaakt, met de aanbeveling om in de toekomst tevens de 
overtredingen in AG5 mee te nemen in de monitor.  
 

 Werktijdenregeling ter instemming 
Nog in behandeling binnen de OR 
 

 Functie medewerker planning grote voertuigen ter advies 
Advies wordt opgemaakt. 
 

 Warme RI&E ter instemming 
Nog in behandeling binnen de OR.  
 

 Beleidsplan waterongevallen ter advies 
De duikcoördinator wordt hierin niet benoemd, evenals enkele andere punten., Gerard van 
Klaveren geeft aan dat hij dit uitzoekt en hierover schriftelijke terugkoppeling richting de 
OR verzorgd.  

 

 Evaluatie materieel spreidingsplan 2015 ter advies 
Nog in behandeling binnen de OR. 

 
 

6. Actiepuntenlijst doornemen  
 
7. Rondvraag 

 
Bryan: Het voornemen is om de inlog accounts op het netwerk voor vrijwilligers op te heffen:  een 
aantal mensen hebben deze nodig, te denken aan OR-leden, oefencoördinatoren, bevelvoerders, etc.  
Hoe gaat de organisatie hiermee om? Terecht punt, wordt meegenomen door de WOR-bestuurder. 
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8. Sluiting 
 


