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Beste vertegenwoordigers in het LOOV, 
 
Het bestuur verheugt zich erop om u te ontmoeten bij de komende 
voorjaarsvergadering van het Landelijk Overlegplatform Onderne-
mingsraden Veiligheidsregio’s (LOOV). We denken weer een aan-
trekkelijk programma te hebben samengesteld. 
Je bent welkom bij de Veiligheidsregio Utrecht in het Provinciehuis 
van Utrecht. Parkeren kun je op dek P2. Daar vind je ook een recht-
streekse toegang naar de Statenzaal. 
Laat in verband met de catering even weten of je komt en met hoe-
veel personen. 
 
 

Datum: donderdag 17 maart 2022 
Plaats:  Veiligheidsregio Utrecht / Provinciehuis Utrecht 
 Foyer 1e verdieping - Archimedeslaan 6, Utrecht 
Tijd: 930 tot ± 1600 uur 

 
 
0930 uur Inloop en begroeting, koffie & thee 
 

1000 uur Opening door René Lotterman, voorzitter LOOV 
 Mededelingen vanuit het bestuur 
 Overige mededelingen 
 

1015 uur Ambtelijk secretarissen gaan tot 1230 uur naar hun parallelsessie 
 

1020 uur Verenigingszaken 
(her)benoeming bestuursleden 
Er zijn twee bestuursleden aftredend: Hans Ghielen (VR Limburg Noord) is wegens zijn pensi-
oengerechtigde leeftijd niet herkiesbaar. Dirk Slot (VR Fryslân) is wel voor een nieuwe termijn 
verkiesbaar. Het bestuur stelt u voor hem te herbenoemen. 
Kandidaten ter opvolging van Hans Ghielen kunnen tot op 17 maart a.s. gemeld worden bij het 
bestuur. Het bestuur zoekt bij voorkeur een kandidaat uit het zuiden van het land. 

Vaststelling jaarrekening 2021 
De Jaarrekening 2021 van de vereniging LOOV is ter vaststelling bijgevoegd. 
 

1035 uur Belevingsonderzoek Repressief Brandweerpersoneel 
 Het Instituut Fysieke Veiligheid voert in opdracht van het Veiligheidsberaad een onderzoek uit 

naar hoe repressieve brandweermensen naar ontwikkelingen in hun werk kijken en hoe zij het 
brandweervak beleven. Lydia van der Hulst van het IVF is uitgenodigd voor een toelichting te 
geven op de stad van zaken van dit onderzoek en hoe de planning eruit ziet rond de presentatie 
van onderzoeksresultaat. 

 

1125 uur Pauze 
 

1140 uur Ontwikkeling arbeidsvoorwaarden veiligheidsregio’s 
Vakbondsbestuurders Frans Carbo (FVN Overheid) en Aynur Polat (CNV Overheid) zijn uitgeno-
digd om het LOOV bij te praten over de totstandkoming van een CAO Veiligheidsregio’s en wat 
zij op dit punt verwachten van ondernemingsraden. 
 

1230 uur Lunch 
 

1330 uur Introductie van het thema Centralisatie en Schaalvergroting 
Onder leiding van Huub Brinkhof van Haagse Beek denken we aan de hand van stellingen na 
over deze thema’s. De uitkomst zullen we in het volgende agendapunt delen met de voorzitter 
van de Raad van Brandweercommandanten, Tijs van Lieshout. 
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1415 uur Gastspreker Tijs van Lieshout 
 Tijs van Lieshout is uitgenodigd om een inleiding te houden over ‘centralisatie en schaalvergro-

ting’. Daarvan lijkt steeds meer sprake: oprichting werkgeversvereniging, landelijk verzekerings-
pakket, gemeenschappelijke aanbestedingen koffie en kleding, etc. Dit houdt de medezeggen-
schap bezig, want hoe houd je op die manier mensen betrokken? En hoe organiseer medezeg-
genschap in die bovenregionale processen? Zijn we ongemerkt op weg naar andere organisatie-
cultuur voor veiligheidsregio’s? 

 Het laatste half uur is gereserveerd voor het stellen van vragen. 
 

1515 uur Afsluiting 
 

1530 uur Afsluitende borrel 
 
 
 
Graag tot ziens op 17 maart 2022! 
 
 
 
René Lotterman, Arie Noordermeer, 
Voorzitter LOOV Ambtelijk secretaris 


