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Beste vertegenwoordigers in het LOOV, 
 
Als het goed is hebben jullie de datum van 24 november 2022 al 
geblokt in je agenda’s. We organiseren dan de najaarsvergadering 
van het Landelijk Overlegplatform Ondernemingsraden Veiligheids-
regio’s. We zijn er weer in geslaagd om interessante sprekers te pro-
grammeren die ons als OR’en verder kunnen helpen. 
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 Foyer en Statenzaal. 
Wees zo vriendelijk om deze uitnodiging ook binnen je OR te ver-
spreiden. Laat in verband met de catering wel even weten of je komt 
en met hoeveel personen. Klik hier om je aan te melden. 

 
Datum: donderdag 24 november 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 
 
1015 uur Inleiding door Fred Heerink over ‘Vrijwilligheid binnen de brandweer’ 

Fred Heerink is directeur van de Veiligheidsregio Drenthe en binnen de Raad van Brandweer-
commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s portefeuillehouder vrijwilligheid binnen de 
brandweer. In deze laatste hoedanigheid is hij gevraagd om het LOOV bij te praten. Het thema 
vrijwilligheid is belangrijk geworden nadat duidelijk werd dat de vrij-
willige niet goed past binnen Europese regels over vrijwilligheid. On-
dertussen is er ook een belevingsonderzoek gehouden waarbij ook 
werd ingezoomd op de vrijwilligheid binnen de brandweer. De vraag 
is waar we nu staan in de Europese discussie en de ontwikkelingen 
die in de komende tijd te verwachten zijn. Tenslotte willen we met 
Heerink van gedachten wisselen over de manier de medezeggen-
schap in deze ontwikkelingen wordt betrokken. 
Uiteraard is er na afloop van de lezing nog de mogelijkheid om vragen te stellen. 
 

1100 uur Pauze 
 

1115 uur Vervolg van de inleiding door Fred Heerink 
 

1145 uur Inleiding door Leon Bal over geestelijke verzorging binnen veiligheidsregio’s 

 Leon Bal is manschap binnen de vrijwillige brandweer en was tot voor kort ook predikant in zijn 
woonplaats. Manschap is hij nog steeds, maar sinds een jaar draait 
hij een pilot binnen de Veiligheidsregio Utrecht als geestelijk verzor-
ger. Daarnaast onderzoekt hij wat de mogelijkheden en wenselijk-
heid is van landelijke introductie van geestelijke verzorging binnen 
veiligheidsregio’s. Hij is door het LOOV uitgenodigd om over zijn 
werk te komen vertellen en het belang uiteen te zetten van deze 
zorg, in aanvulling op het palet van opvang en nazorg.  

 

1230 uur Lunchpauze 
 

1315 uur Vervolg van de inleiding door Leon Bal 
 

1345 uur Van de voorzitter… 
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1415 uur Pauze 
 

1430 uur Inleiding over de 20-jaarregeling bij bezwarende brandweerfuncties  
De OR van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) heeft samen met de werkgever een 
denkrichting ontwikkeld over het Tweede Loopbaanbeleid. Die is inmiddels ook besproken in de 
Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s. De eerste reacties waren positief. 
De VRR werkt het idee nu uit in een voorstel voor hun regio met een financiële onderbouwing. 
Richard Broekhoven van de VRR komt de ideeën toelichten. 

 

1515 uur Afsluiting 
 

1530 uur Afsluitende borrel 
 
 
 
Klik hier om je aan te melden via de website van het LOOV.  
Graag tot ziens op 24 november 2022! 
 
 
 
René Lotterman, Arie Noordermeer, 
Voorzitter LOOV Ambtelijk secretaris 
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