
 

 

Vooruitblik 2021 - 2023 
Op 17 maart 2021 is de samenstelling van het 
bestuur van het Landelijk Overleg tussen On-
dernemingsraden van Veiligheidsregio’s 
(LOOV) veranderd. Er is een nieuwe voorzit-
ter: René Lotterman uit Utrecht en er zijn 
nieuwe bestuursleden. Gelukkig is er ook een 
aantal leden dat doorgaat. 
Het nieuwe bestuur gaat enthousiast aan de 
slag, bijvoorbeeld met deze nieuwsbrief. Ver-
derop stellen de bestuursleden zich voor. En 
we geven een doorkijkje in wat we gaan doen 
de komende jaren.  
  

Activiteiten  
We willen invloed hebben in een vroeg sta-
dium van plannen maken. Dat vinden we heel 
belangrijk. De komende jaren staan er diverse 
veranderingen op stapel. Bijvoorbeeld de Wet 
Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, het 
oprichten van een werkgeversvereniging, 
taakdifferentiatie en het hybride werken.  

We gaan vaker in overleg met de voorzitter 
van de Raad van Commandanten en Direc-
teuren Veiligheidsregio’s, Tijs van Lieshout. 
Als bestuur kunnen we zo snel schakelen, in-
formatie halen en standpunten delen.  
We organiseren twee keer per jaar bijeen-
komsten om kennis en ervaringen van de on-
dernemingsraden te delen. En twee vergade-
ringen waar we actuele thema’s met elkaar 
bespreken.  
 

Enquête 

Het nieuwe bestuur wil graag goede contac-
ten onderhouden met alle leden. Daarom is 
een adequaat relatiebestand van de LOOV-
leden belangrijk. Om die reden is er een be-
perkte vragenlijst gestuurd naar alle Ambtelijk 
secretarissen.  Denk er nog even aan die lijst 
in te vullen! 

 

 
De volgende plenaire bijeenkomst van het lande-

lijk overleg is op donderdag 18 november 2021 in 

Utrecht. Reserveer deze datum alvast in je 

agenda. De bijeenkomst is van 10:00 tot 15:00 

uur. 

 

  

Nieuwsbrief 
Landelijk Overleg tussen 
Ondernemingsraden van Veiligheidsregio’s 

juni 2021 № 1 

Het LOOV is een samenwerkingsver-
band tussen de ondernemingsraden 
van veiligheidsregio’s. Iedere OR 
van een veiligheidsregio kan lid wor-
den van dit samenwerkingsverband. 

Voorzitter:  
René Lotterman, Utrecht 
voorzitter@loov.org 

Waarnemend secretaris:  
Arie Noordermeer, Utrecht 
info@loov.org 

Penningmeester:  
Dirk Slot, Friesland 
penningmeester@loov.org 

 



 

Voorstellen (nieuw) bestuur: 

 

René Lotterman, 37 
jaar en bijna 15 jaar 
werkzaam bij de brand-
weer, onder andere als 
vrijwilliger. Bij de Veilig-
heidsregio Utrecht dage-
lijks bezig met diverse 
rollen van medezeggen-
schap, waaronder voor-
zitter van de OR Brand-
weer en namens het FNV 

in het georganiseerd overleg. In onze laatste fysieke 
LOOV vergadering is er de wens geuit om meer met 

elkaar in verbinding te komen als ondernemingsra-
den. Deze vernieuwing zijn we met het huidige be-
stuur gestart en in die hoedanigheid mij aangemeld 
als voorzitter van deze prachtige vereniging.  

Mijn kwaliteiten zijn duidelijkheid, structuur en een 
verbinder. Ik vind het belangrijk om zaken vanuit di-
verse invalshoeken te benaderen. Hoewel we ver-
schillend zijn qua samenstelling en werkwijze heb-
ben we allemaal een gezamenlijk doel. Een veilige 
en prettige werkomgeving voor al het personeel van 
de veiligheidsregio’s. Een ieder vanuit zijn eigen rol 
en werkveld en toch met een gezamenlijk belang! 

 

 

Eric Meijer, 44 jaar en 20 jaar werkzaam bij de vei-
ligheidsregio Hollands Midden. Ik ben adviseur voor 
Omgevingsveiligheid, beleid en processen. Daar-
naast ben ik ook al 20 jaar vrijwilliger bij de brand-
weer en invaller bij de beroepsdienst. Sinds 2008 
heb ik diverse rollen opgepakt in onze Onderne-
mingsraad en nu ook in het LOOV.  
Ik vind het leuk om mee te denken en anders naar 
problemen en oplossingen te kijken. Door te verbin-
den en samen te werken in het LOOV kunnen we 
veel betekenen voor de OR’en. Op landelijk niveau 

kunnen we op een andere 
manier in gesprek gaan 
en zitten we dicht op de 
politieke en landelijke 
overleggen. Als gangma-
ker breng ik mijn enthou-
siasme in en kijk ik uit 
naar een prettige samen-
werking.

 

 

Mijn naam is Hans 
Ghielen en ik ben werk-
zaam bij de Veiligheids-
regio Limburg-Noord als 
adviseur risicobeheer-
sing. Tevens ben ik vanaf 
2014 lid van de OR en 

vanaf de verkiezingen in 2018 gekozen tot voorzitter 
van de ondernemingsraad.  
Als bestuurslid van het LOOV wil ik graag als ge-
sprekspartner en aanspreekpunt voor politici, be-
leidsmakers, beleidsuitvoerders en brancheorgani-
saties, een bijdrage leveren in de sector Veiligheids-
regio’s met betrekking tot landelijke thema’s. 

 
 

 

Ik ben Ineke Vroling, 56 jaar en sinds 2010 werk 
ik bij de Veiligheidsregio Drenthe. Binnen VRD wer-
ken we meer met rollen dan met functies en dat 
maakt dat ik op dit moment mij vooral inzet als pro-
jectleider, organisatie adviseur en coach (voor 
teams en individuele medewerkers). Maar mijn rol 
kan over een jaar zomaar wat anders zijn, zolang 
het maar toegevoegde waarde heeft voor de orga-
nisatie en het past bij mijn talenten, competenties en 
mijn passies. 
En één van mijn passies is medezeggenschap. En 
dan met name om te zorgen en te borgen dat me-
dewerkers direct invloed kunnen uitoefenen op be-
leid en besluiten van de organisatie.  

Voor het LOOV breng ik 
een andere kijk op Onder-
nemingsraden mee; een 
kijk dat gericht is op di-
recte medezeggenschap 
van alle medewerkers. 
Daarnaast ben ik enthou-
siast, positief, af en toe 
rebels (zeggen ze), maar 
vooral verbindend. Ik ge-
loof erin dat we samen, 
als LOOV, betekenisvolle stappen kunnen nemen in 
de uitdagingen die we de komende jaren op ons pad 
zien op het gebied van medezeggenschap. En daar 
heb ik veel zin in! 

 

 



 

Ik ben Dirk Slot. Trotse vader en opa van 57 jaar. 
Ik woon in IJlst, één van 
de 11 steden in Friesland 
en ben daar ploegleider 
en bevelvoerder van de 
plaatselijke vrijwillige 
brandweerpost. 
Bij Veiligheidsregio Frys-
lân ben ik werkzaam als 
medewerker vakbe-
kwaam en als trajectbe-
geleider. In deze laatste 

rol bemoei ik me met de brandweer opleidingen in 
Friesland. 
Ik zit nu zeven jaar in de ondernemingsraad van de 
VRF, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. Het 
mooie van deze OR is dat het de hele Veiligheidsre-
gio, brandweer, GGD en bedrijfsbureau, vertegen-
woordigd.  In juni houden we echter weer verkiezin-
gen en dan moeten we maar weer zien hoe de sa-
menstelling eruit gaat zien. 
Binnen het LOOV vervul ik al een paar jaar de rol 
van penningmeester. Mochten de verkiezing in 
Friesland goed voor mij uitpakken, dan wil ik deze 
rol best wel blijven vervullen. 

 

 

Arthur van Colmjon, 45 jaar oud en al bijna 14 
jaar met veel plezier werkzaam bij Veiligheidsregio 
Utrecht (VRU) als communicatieadviseur. Ook als 
OR-lid heb ik al een aantal jaren ervaring. Op dit mo-
ment ben ik voorzitter van de Centrale Onderne-
mingsraad (COR) en plaatsvervangend voorzitter 
van de Ondernemingsraad Veiligheid & Dienstverle-
ning van de VRU. Dit is zeer leerzaam en leuk, want 
in beide OR’en heb ik het geluk dat ik dat samen met 
een team van gemotiveerde en enthousiaste OR-le-
den mag doen.  
Als OR’en willen we graag constructief en aan de 
voorkant betrokken raken met de onderwerpen die 

er toe doen en hierin sa-
men met de bestuurders 
van de OR’en zoeken 
naar oplossingen die goed 
zijn voor de medewerkers 
en onderneming. Met het 
LOOV hebben we de af-
gelopen periode een door-
ontwikkeling gemaakt 
waarin zowel het Dage-
lijks Bestuur is voorzien 
van vers bloed en waarin we met elkaar (alle regio’s) 
het verschil kunnen maken. 

 

 

Ik ben Arie Noorder-
meer (59) werkzaam 
voor de Veiligheidsregio 
Utrecht als ambtelijk se-
cretaris. Tot  voor kort 
was ik betrokken bij alle 
drie de OR’en die we bin-
nen de VRU hebben. 
Maar omdat ik gebruik 
ben gaan maken van de 
Generatiepactverlofrege-

ling is er voor één van de OR’en een collega bijge-
komen. Ik ondersteun nu dus nog maar twee van de 
drie OR’en binnen de VRU. 
Het bestuur van het LOOV begint aan een nieuwe 

fase, met een nieuwe voorzitter en nog enkele wis-
selingen in het bestuur. Succes gewenst met de 
doorstart! Zo’n doorstart zou ik ook graag zien voor 
de ambtelijk secretarissen. In het verleden zijn er 
wel eens pogingen gedaan, maar dat heeft nog 
geen goed geolied netwerk opgeleverd. Gelukkig 
blijft de onderlinge adressenlijst wel redelijk actueel 
en sturen we elkaar af en toe verzoekjes per mail 
over zaken waarover je een collega wilt raadplegen. 
Maar – zeker rond de periodieke bijeenkomsten van 
het LOOV – zijn er naar mijn idee meer mogelijkhe-
den om samen te werken. Ik hoop dat er een col-
lega-ambtelijk secretaris is die samen met mij die 
klus wil oppakken en wil meedenken…  
Je vindt mij via a.noordermeer@vru.nl of (06) 129 
29 894.
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