
 

 

Eindejaarsgedachten van onze voorzitter
Op het moment van schrijven eten we de laatste restjes pepernoten en brengen we onze huizen weer in kerst-
stemming. Een tijd van samenzijn, zorgen voor elkaar en terugblikken op het afgelopen jaar. Fred Heerink gaf 
het al aan tijdens onze laatste bijeenkomst: “Heb respect voor het verleden en weet waar je vandaan komt”. 
Deze ervaringen kun je meenemen naar de toekomst. Als ik terugblik op het afgelopen jaar kijk ik met trots terug 
op wat we gedaan hebben. Het LOOV-bestuur heeft zich ten doel gesteld om de ondernemingsraden van de 
Veiligheidsregio’s te voorzien van relevante informatie. Via themabijeenkomsten, nieuwsbrieven en het facilite-
ren van agenda’s en verslagen van de overleggen van de Raad van Commandanten en Directeuren Veilig-
heidsregio’s. Maar ook door elkaar te verbinden. We zijn 25 veiligheidsregio’s met veel overeenkomsten en 
evenveel verschillen. Dat bleek wel uit de enquête over de opbouw van de veiligheidsregio’s en hun onderne-
mingsraden. Persoonlijk denk ik dat daar ook onze kracht ligt. Het mandaat ligt bij je eigen ondernemingsraad 
en bestuurder. Via het LOOV weten we van elkaar wat er speelt en kunnen we gebruik maken van elkaars 
kennis. Een zeer waardevol goed!  
 

Terugblik najaarsbijeenkomst 
De bijeenkomst van november vond plaats in het 
Provinciehuis Utrecht. Fred Heerink, directeur Vei-
ligheidsregio Drenthe praatte de aanwezigen bij 
over vrijwilligheid binnen de brandweer. Dit brede 
onderwerp kent vele aanknopingspunten. Hoe zor-
gen we voor een toekomstbestendig stelsel? Hoe 
houden we personeel enthousiast en zorgen we 
voor voldoende instroom? En dat alles ook nog eens 
betaalbaar. Al die dilemma’s hebben meerdere op-
lossingsrichtingen. Dit alles heeft vele raakvlakken 
met de resultaten van het belevingsonderzoek wat 
deze zomer is opgeleverd. Er is niet één groot pro-
bleem dus een oplossing werkt ook niet voor ieder-
een. Maatwerk is hierin noodzakelijk. Couleur lo-
cale, invloed op beleid en keuzes vanuit de hele or-
ganisatie en niet alleen bottem-down! 
Dit past bij de persoonlijke reis van Fred die hij toe-
lichtte over de organisatiewijziging van gemeente-
lijke organisatie naar een Veiligheidsregio en alle 
bijkomende dilemma’s. Dit sloot aan op de thema-
dag van afgelopen juni waar we het gehad hebben 
over andere vormen van medezeggenschap. 
 

Geestelijke Verzorging 
Leon Bal gaf een toelichting op de pilot die binnen 
de Veiligheidsregio Utrecht gehouden wordt omtrent 
geestelijke verzorging. Een deel van die presentatie 
is beschikbaar voor verspreiding. Een inspirerend 
en persoonlijk verhaal waarbij nut en noodzaak dui-
delijk werd. Qua arbeidsomstandigheden is dit een 
interessant artikel in de WOR om mee aan de slag 
te gaan. 

Afsluitend heeft Richard Broekhoven vanuit de Vei-
ligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een toelichting 
gegeven op de denkrichting Tweede Loopbaanbe-
leid. Dit behelst het doorwerken na 20 jaar zolang 
werknemer geschikt is. De uitwerking hiervan is in 
de presentatie uiteengezet. Meerdere veiligheidsre-
gio’s zijn enthousiast over deze denkrichting en ook 
vanuit de vakbonden wordt er positief op gerea-
geerd. Richard houd ons aangesloten op dit thema. 
 

Vooruitblik 
De voorbereidingen voor de volgende bijeenkomst 
zijn al gestart. Het Nederlands Instituut Publieke 
Veiligheid in Arnhem is mogelijk de gastheer die 
dag. Op de agenda staat in ieder geval de crisisor-
ganisatie. De afgelopen jaren hebben we kennis ge-
maakt met diverse crisissen. Hierbij hebben we er-
varen dat we snel kunnen schakelen en een kennis 
en regiepartner zijn. Maar waar eindigt de crisis en 
ligt de focus proactief of reactief? 
Verder staat een korte introductie van het LOOV op 
het programma vanwege de vele verkiezingen die 
gehouden woorden de komende maanden. Andere 
onderwerpen zijn wellicht de evaluatie op de Wet 
Veiligheidsregio’s en het meldkamerdomein. Het 
volledige programma volgt nog. 
Hoewel het nog een aantal weken duurt wens ik jul-
lie allen en alle medewerkers alvast een veilige jaar-
wisseling toe!  
 
René Lotterman 
voorzitter
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