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Notulen RV 
 

Datum:  21 juli 2015 
 
Aan:   Alle OR-leden 
 
Van:   A. Pijls  
                 
 
Opening 
Aanwezig: Rob Drummen, Gerard Drenthen, Romy Coumans, Ed Hofstee, Aniek Pijls, John Beucken, 
Ruud Hupperetz, Mark Hagen, Fer Beulen, Roy Molin en Bart Pepels. 
 
Afgemeld: Bryan Clear, Ton Reinaerdts, Huub Pappers, Wim Plug en Eric Schoonbrood. 
 
Romy Coumans zit de reguliere vergadering voor, omdat Wim Plug en Bryan Clear niet aanwezig zijn. 
 
Vaststellen/wijzigen agenda 
De agenda wordt met enkele toevoegingen vastgesteld, te weten functieboek en stand van zaken 
LMO.  
 
 
Vaststellen notulen 7 juli 2015 
De notulen worden na de tekstuele wijzigingen vastgesteld en zullen op de OR-website gepubliceerd 
worden. 
 
 
Mededelingen/voortgang 
actiepunten n.a.v. cursus OR en afspraken 7-7-2015  
In de vorige vergadering is de actiepunten lijst doorgenomen en deze is bij de notulen aan alle OR 
leden doorgestuurd. Alle commissies hebben de opdracht gekregen om een Plan van Aanpak te 
maken: 
 

• Plan van Aanpak commissie VGWM en P&O 
Proactieve rol commissie  
Door de commissies wordt proactief gemonitord op onderwerpen die relevant zijn voor de commissie. 
Denk bijvoorbeeld aan: 

- het doornemen van de gepubliceerde MT-besluitenlijst na afloop van de MT-
vergaderingen.  

- leden van de commissie hun oren en ogen open voor actuele ontwikkelingen op alle 
gebieden, middels ingang bijvoorbeeld programma organisatie, kaderstelling of 
risicomanagement.  

- participeren diverse leden van de commissie in werkgroepen die raakvlakken hebben met 
de commissie (denk aan aanbesteding nieuwe arbodienst, stuurgroep arbo etc.).  

 
Vergaderschema commissies 
Vergaderingen van de commissie vinden plaats voorafgaand aan de vergaderingen van de OR. 
Vergaderingen van de commissie VGWM vinden plaats indien er stukken te bespreken zijn. De leden 
worden indien nodig tijdig door de voorzitter uitgenodigd.  
De commissie P&O vergadert structureel voorafgaande aan de vergaderingen van de OR. 
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Verder stand van zaken m.b.t. actiepuntenlijst wordt besproken in het RV van 29 september 2015. 
Hiervoor plannen we ruim tijd in. 
 
Materieel spreidingsplan opgevraagd 
Deze wordt opgevraagd door de OR bij de WOR bestuurder. 
 
Veiligheidsrapportage opgevraagd  
Deze is opgevraagd door de OR bij de WOR bestuurder. 
 
Nieuw OR lid  
Met betrekking tot vervanging voor Emed de Bie zijn er vorige week twee kandidaten gesproken. 
Beide kandidaten kunnen de werkzaamheden voor de OR niet combineren met de werkzaamheden bij 
de hoofdwerkgever. Aangezien het DB van de OR een inspanningsverplichting heeft om een 
kandidaat uit de betreffende kiesgroep te werven, stellen we de vacature nog twee weken open. 
Mocht dit niet tot kandidaten leiden, dan gaat de OR zetel over naar de kiesgroep beroeps.  
 
Toelichting hoofdstuk 3 CAR- UWO, 4 aug as 
Volgende reguliere vergadering (4 augustus) sluit Judith Hagelstein aan om samen met Romy 
Coumans toelichting over het nieuwe hoofdstuk 3 CAR-UWO te geven. De OR heeft hierin geen 
instemming of advies recht, maar de organisatie wil de OR wel informeren, aangezien dit gevolgen 
heeft voor alle medewerkers van onze organisatie. 
 
Vakantiereces OR 4 aug laatste RV 
Vakantiereces van 17 augustus t/m 6 september. De volgende RV is de laatste voor het 
vakantiereces. 
 
Roy verzoekt om het vergaderschema 2015 nog eens door te sturen, omdat er nog vergaderingen 
tijdens het vakantiereces in Outlook staan. Aniek verstuurd dit naar Roy. Aanvullend het verzoek aan 
John om een concept vergaderschema 2016 te maken. 
 
LMO 
28 Juli a.s. is eerste afspraak werkgroep LMO, met aanvulling van Ton Borm.  
Ed ligt toe dat de business case van LMO is uitgesteld tot september ’15. De voortgang komt ook op 
de agenda voor het agenda-overleg. 
 
schoon werken/beroepsziekten 
15 September sluit Leon Houben aan in de OV om samen met Wim Plug de toelichting m.b.t. 
schoonwerken te verzorgen. 
 
Functieboek 
Fer geeft aan dat er  twee wijzigingen in het functieboek zijn opgenomen, die niet in de OR geweest. 
De opdracht wordt aan Fer gegeven om de betreffende MT besluiten door te geven aan het DB. Dit 
punt wordt geagendeerd op het agenda-overleg. 
 
 
Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
• Ritregistratie systeem ter instemming  

positieve instemming wordt verstuurd. 
 

• Piket logistiek en ondersteuning ter instemming  
Positieve instemming is verzonden. 
Wachten op definitieve besluit. 
 

• PPMO handboek ter advies cq instemming 
Positief advies wordt verstuurd. 
 

• Aanbesteding arbodienst, Programma van Eisen ter instemming 
Positieve instemming wordt verzonden.  
 

• RI&E oppervlakteredding ter instemming 
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Positieve instemming is verzonden.  
Wachten op definitieve besluit. 
 

• Mediabeleid, ter instemming 
Positieve instemming is verzonden.  
Wachten op definitieve besluit. 

 
 
Actiepuntenlijst doornemen  
Vandaag afspraak met Aniek en José Jansen om te bespreken wat er op de rol staat en MT besluiten 
worden doorgenomen. De actiepuntenlijst wordt hierbij ge update. 
 
 
Rondvraag 
Ed: heeft er terugkoppeling plaatsgevonden door Bryan  met de OR leden, waarbij dit nodig is op 
basis van aan-/afwezigheid zoals afgesproken in cursus dag? 
Dit is niet bekend en wordt teruggekoppeld aan Bryan. 
 
Roy: Is er duidelijkheid of de nieuwe jaarlijkse fittest voor repressief personeel in 2015 nog ingaat? 
Medewerkers willen weten waar ze aan toe zijn en Roy vraagt zich af of dit nog haalbaar is voor het 
gehele personeel in 2015.  
Dit onderwerp wordt geagendeerd voor het volgende agenda-overleg. 
 
Mark: wg roosters, stappenplan is gemaakt maar er heeft geen terugkoppeling plaats gevonden. 
Terugkoppeling na 1 jaar. Punt voor agenda overleg. 
 
 
Kernwaarden OR 
De kernwaarden zijn tijdens deze OR vergadering gerespecteerd.  
 
 
Sluiting 


