
 

Reglement Adviescommissie Betrokkenheid Werkvloer 

 

Inleiding 

Om invulling te geven aan lid 2 van artikel 68 Wet veiligheidsregio’s heeft het bestuur 

IFV op 4september 2013 besloten tot het instellen van een Adviescommissie 

Betrokkenheid Werkvloer (ABW).  

 

De adviescommissie heeft als doel dat de directie IFV en de vertegenwoordigers van de 

bonden periodiek met elkaar overleg voeren over de wijze waarop het IFV het bij de 

brandweerzorg werkzame personeel betrekt bij de uitvoering van haar wettelijke taken 

en bij de besluitvorming hieromtrent door het IFV.  

 

Het bestuur IFV vindt het van groot belang dat bij de belangrijke besluiten inzake 

examens en het te gebruiken materieel, uitrusting en telecommunicatievoorzieningen 

draagvlak is bij de (eind)gebruikers. Het bestuur IFV onderschrijft de noodzaak dat zowel 

beroepskrachten als vrijwilligers betrokken worden bij het formuleren van eisen waaraan 

hun functioneren moet voldoen en de materialen waarmee zij moeten werken.  

 

Om de betrokkenheid van de werkvloer bij de taakuitvoering van het IFV te waarborgen 

heeft het bestuur IFV er voor gekozen om de ABW in te stellen.  

 

Taken  

De ABW heeft als taak: 

 Het informeren van de vakbonden over de wijze waarop de directie IFV de werkvloer 

betrekt bij de uitvoering van haar wettelijke taken en bij de uitvoering van 

grootschalige regio-overstijgende projecten op basis van het overzicht van lopende  

projecten en aanbestedingen. 

 Het adviseren van de directie IFV, op basis van het meerjarenbeleidsplan IFV en het 

jaarplan IFV, over de mate waarin en de manier waarop de werkvloer betrokken kan 

worden bij bepaalde projecten van het IFV.  

 Het monitoren of het IFV bij de uitvoering van haar wettelijke taak en de uitvoering 

van grootschalige regio-overstijgende projecten op voldoende goede manier gevolg 

geeft aan de betrokkenheid van de werkvloer. 

 De algemeen directeur IFV rapporteert aan het bestuur IFV over de adviezen van de 

ABW inclusief de reactie van de directie daarop. 

 

Samenstelling 

De  ABW bestaat uit zeven  leden: 

 4 werknemersvertegenwoordiger aangewezen door de vakbonden, 1 

vertegenwoordiger door Abvakabo/FNV, 1 vertegenwoordiger door CNV Publieke 

Zaak, 1 vertegenwoordiger CMHF/VBV en 1 vertegenwoordiger AC/BVB. 

 1 vertegenwoordiger aangewezen door het Landelijk Overlegplatform voor 

Ondernemingsraden van Veiligheidsregio’s (LOOV). 

 1 vertegenwoordiger aangewezen door de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers 

(VBV). 

 Algemeen directeur IFV.  
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Werkwijze  

De ABW hanteert de volgende werkwijze: 

 Vergadert minimaal twee keer per jaar, of zo vaak als de ABW dit in onderling 

overleg nodig acht. 

 De algemeen directeur is voorzitter van de ABW.  

 Het IFV voorziet in een secretaris. De secretaris is belast met het bijeenroepen van 

de vergaderingen van de ABW en maken van de notulen.  

 De leden kunnen zich laten vervangen door een vaste plaatsvervanger. Vaste 

plaatsvervangers kunnen de vergaderingen bijwonen. 

 De agenda voor de ABW wordt uiterlijk twee weken voor de vergadering per e-mail 

toegestuurd. Deelnemers kunnen bij de secretaris agendapunten aandragen voor de 

eerstvolgende vergadering. 

 De secretaris stuurt binnen twee weken na de vergadering de concept notulen naar 

de deelnemers. De deelnemers geven binnen twee weken na verzending aan of zij 

akkoord gaan met de concept notulen. Als alle deelnemers akkoord zijn, zijn de 

notulen vastgesteld. Als niet alle deelnemers akkoord zijn worden de concept notulen 

in de eerstkomende vergadering vastgesteld.  

 De vastgestelde notulen van de vergaderingen worden verstuurd naar het Dagelijks 

Bestuur IFV en op de website van het IFV geplaatst. 

 Binnen twee jaar na instelling van de ABW worden behaalde resultaten alsmede doel, 

samenstelling en werkwijze van de ABW door de deelnemers geëvalueerd. 

 

 

Arnhem, 16 oktober 2013 

 

Vastgesteld in de vergadering van  

de Adviescommissie Betrokkenheid Werkveld 

van 16 oktober 2013 in Arnhem. 

 

  

 


