
 

 

Succesvolle voorjaarsvergadering 
Op 17 maart 2022 vond een succesvolle voorjaars-
bijeenkomst plaats. Een kleine 50 vertegenwoordi-
gers van zestien regio’s ontmoetten elkaar in het 
Utrechtse provinciehuis.  
 

Huishoudelijke zaken 
Er werd gestart met huishoudelijke zaken zoals be-
stuursverkiezingen en goedkeuring jaarrekening.  
Hans Ghielen uit Limburg-Noord heeft het bestuur 
verlaten. Hij was aftredend en gaat met pensioen. 
Hans, bedankt voor je inzet voor het LOOV en ge-
niet van je nieuwe levensfase!  
Gelukkig diende zich ook een opvolger aan in de 
persoon van Wim Plug uit Zuid-Limburg. Een oude 
bekende voor het LOOV, maar we zijn blij dat hij 
weer beschikbaar is. Welkom terug, Wim! 
Verder is Dirk Slot voor een nieuwe termijn herko-
zen als bestuurslid. Hij beheert al vele jaren de fi-
nanciën voor het LOOV. 
Ook de jaarrekening 2021 werd goedgekeurd door 
de voorjaarsvergadering en daarmee kreeg het be-
stuur goedkeuring voor het gevoerde beleid in 2021. 
 

Belevingsonderzoek  
Er is een grootschalig belevingsonderzoek gaande 
door het Instituut Fysieke Veiligheid – in opdracht 

van het Veiligheidsberaad – naar hoe repressieve 
brandweermensen hun vak beleven. Aan de hand 
van stellingen werden de uitkomsten besproken en 
van commentaar voorzien. 
Vervolgens waren de bestuurders van FNV en CNV, 
Frans Carbo en Aynur Polat, aanwezig om het 
LOOV bij te praten over de totstandkoming van een 
nieuwe CAO of rechtspositieregeling voor de geza-
menlijke veiligheidsregio’s. 
 

Gastspreker Tijs van Lieshout 
De gastspreker in de middag was de voorzitter van 
de Raad van Commandanten en Directeuren Veilig-
heidsregio’s, Tijs van Lieshout. Vanuit de OR’en 
werd een toenemende schaalvergroting waargeno-
men doordat steeds meer zaken op landelijk niveau 
door deze raad worden bepaald. En de vraag is 
welke medezeggenschap daar tegenover staat. Van 
Lieshout erkende dat een toenemend aantal zaken 
op landelijk niveau ontwikkeld wordt, maar dat het 
uiteindelijk altijd aan de afzonderlijke veiligheidsre-
gio’s is om tot invoering te besluiten. Hij wilde zich 
niet verantwoordelijk maken voor de wijze waarop 
bestuurder van afzonderlijke veiligheidsregio’s met 
hun medezeggenschap overleggen. 
Klik hier voor het volledige verslag. 

 

 

OPROEP 
 

Onze website – die momenteel ingrij-
pend wordt geactualiseerd – zouden 
we graag nog aantrekkelijker maken 
door meer actuele foto’s toe te voe-
gen. Daarom zoekt het bestuur een 
vrijwillige  
 

Fotograaf (v/m) 
 
 

die het leuk vindt om bij activiteiten 
van het LOOV mooie foto’s te maken 
die een plek krijgen op de website. Be-
zoek jij regelmatig LOOV-bijeenkom-
sten en vind je fotograferen leuk? 
Meld je dan aan via 06 – 129 29 894.
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Wim Plug stelt zich voor… 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben alle bestuursleden 
zich voorgesteld. Omdat Wim Plug pas daarna in de 
voorjaarsvergadering in het bestuur is benoemd, 
vroegen we ook hem om zich voor te stellen. 
Hij is 57 jaar en medewerker kaderstelling bij de Vei-
ligheidsregio Zuid-Limburg in het programma brand-
weerzorg. In die veiligheidsregio is hij ook actief in de 
ondernemingsraad en namens de CMHF in het Georganiseerd Overleg met 
vakbonden. In het LOOV heeft hij zich in het verleden, samen met Amster-
damse collega’s, ingezet voor kankerpreventie met het project Schoner Wer-
ken. In het verlengde daarvan is hij in onze veranderende wereld naarstig op 
zoek naar plekken waar medezeggenschap zich nog mag ontwikkelen en of 

de vorm waarin we het doen hier nog goed bij past. Vragen die Wim niet alleen kan oplossen en waarin hij dan 
ook graag met collega-medezeggenschapsleden en WOR-bestuurders het gesprek over aangaat.  
 

 

LOOV vraagt om  
Ambtelijke Ondersteuning 
 
Sinds 2021 is er een nieuw bestuur met veel enthousiasme aan de 
slag gegaan. En dat kost best veel tijd. De meeste LOOV-bestuur-
der zijn al volop actief in hun eigen ondernemingsraad en daar komt 
dit bovenregionale werk dan nog eens bij. Bovendien wordt deze 
taak ook niet benoemd in de faciliteitenregelingen. En plannen zijn 
er genoeg!  
 

Daarom wil het LOOV-bestuur 
zich laten bijstaan met een vast 
aantal uren ambtelijke onder-
steuning. Nu wordt dat opgepakt 
door een ambtelijk secretaris die 
het er soms even bij doet, maar 
dat biedt geen continuïteit.  
 

Voorstel indienen 
De voorzitter van de Raad van 
Commandanten en Directeuren 
Veiligheidsregio’s (RCDV) was te 
gast in de voorjaarsvergadering 
en daar vertelde hij onder meer 

hoe deze raad werkt en wordt on-
dersteund vanuit Brandweer Ne-
derland. In het verlengde daar-
van zou het dus heel logisch zijn 
als ook de gezamenlijke OR’en 
ondersteuning wordt geboden. 
Uiteraard kon de voorzitter van 
het RCDV daar niet meteen toe-
zeggingen over doen, maar hij 
nodigde het LOOV uit om een 
voorstel in te dienen. Daarom 
werkt het bestuur momentele een 
voorstel uit om dat in te dienen.  

 

 

Najaarsvergadering: 24 november 2022 
 

Een paar dingen: ten eerste, re-
serveer deze datum alvast in je 
agenda.  
Verder heeft het bestuur alle le-
den van het LOOV uitgenodigd 
om gastheer te zijn voor deze 
vergadering. Er heeft zich nog 
niemand gemeld. Ben je geïnte-
resseerd? Neem dan contact op. 
En tenslotte heeft het bestuur 
voor de middag ook al nagedacht 
over een thema. We nodigen 
Leon Bal uit. Hij is niet alleen vrij-
willig manschap in Veenendaal, 
maar ook Geestelijk Verzorger 

binnen de VRU. Het gaat om een 
pilot, maar als die slaagt, is de 
kans groot dat dit beleid landelijk 
wordt uitgerold. Daarom willen 
we al in een vroeg stadium zijn 
bevindingen horen. Zelf om-
schrijft hij zijn werk als volgt: 
“geestelijke verzorging onder-
steunt hulpverleners in de werk-
omgeving in het brandend hou-
den van het vuur waarmee ze 
hun werk ooit begonnen zijn. Om 
de zin van het werk te blijven 
zien.”

 

23 juni 2022:  

Themadag vernieuwing 
medezeggenschap 
 

Alle OR-leden van veiligheidsregio’s 
worden van harte uitgenodigd voor de 
themadag over vernieuwing van mede-
zeggenschap op donderdag 23 juni. 
 

Oude en nieuwe vormen 
In de eerste plaats komt Mark Zwijnen-
burg als inleider. Hij verkent met ons het 
thema. Als we het hebben over vernieu-
wing van medezeggenschap, wat is 
dan de oude vorm? En hoe verschillen 
die oude en nieuwe vormen? Waarom 
zou je iets nieuws willen? En past dat 
wel binnen de Wet op de OR? 

 
Praktijk  
Als we de theorie gehad hebben, komt 
de praktijkervaring. Eén van de veilig-
heidsregio’s is al behoorlijk ver met het 
ontwikkelen van nieuwe medezeggen-
schapsvormen. Die OR nodigen we met 
zijn bestuurder uit om ons te vertellen 
hoe zij dat doen. 
Tenslotte willen van jou horen welke 
ideeën, ervaringen of vragen jij hebt. En 
uiteraard sluiten we af met een netwerk-
borrel.  
 

 

 


