
Nieuwsbrief MC LO&S Nummer 1 

De MC lanceert vandaag haar eerste Nieuwsbrief. Het doel is om onze achterban meer 
informatie te geven en op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen onze 
organisatie.  

Lees verder om te kijken wat er allemaal in de eerste Nieuwsbrief zit. 

MC LO&S LANCEERT EERSTE NIEUWSBRIEF. 

 Reorganisatie LO&Sportorganisatie LvM. 42 

 Kledingpakketten WOH  

 Zelfstandige aanschaf functionele sportschoenen 

 Aanname beleid officier LO&Sport (nieuws volgt nog) 

Waar zijn wij als MC mee bezig? 

Vlnr: Ruud Lenferink, Youri Wintjens, Matthijs Mostert (Ex-MC lid), René van Oost, Tom van Zundert, Ronald Poulissen, Jeroen Mecking, Herman den Uil en 

Jorrit Dreijer. Op deze foto missen Davy Heesakkers* en Renate van der Hoek ( beide nu nog als toehoorder binnen het MC) 

*Noot: Davy Heesakkers heeft inmiddels toegezegd lid te willen worden van de MC. Officieel kan een ieder  hierop reclameren. Mocht dit het geval zijn kan 

men dit kenbaar maken bij de MC.  

http://intranet.mindef.nl/kl/lo_sport/service/personeel/Reorganisatie/Reorg-LvM.42/2020-05-26.aspx


Voorzitter MC stelt zich voor 

Ik ben Tom van Zundert en werkzaam als            
C-LO&Sportgroep op GrootHeideKamp. 

Sinds september 2019 ben ik de trotse 
voorzitter van de Medezeggenschapscommissie 
(MC) LO&Sportorganisatie. 

De gehele MC is in samenstelling behoorlijk 
veranderd. We hebben sinds vorig jaar een 
nieuwe en frisse start gemaakt. 

Samen met jullie streven wij naar een optimale 

afstemming van personeel en 

organisatiebelang! 

Als MC hebben wij in 2020 als hoofddoelstelling 

dat we meer herkenbaarheid willen creëren bij 

de achterban. Onder andere met deze eerste 

nieuwsbrief! 

We hebben deze vraag gekregen omdat er nu een (ongewenste) situatie is ontstaan waarbij 

collega’s met verschillende bevoegdheden werken onder dezelfde klimatologische 

omstandigheden. Alleen daarbij zijn ze niet op dezelfde (goede) manier voor uitgerust.  

Concreet bedoelen we met aanvullende kleding een kwalitatief goede water en winddichte 

buitenlaag.  

Naar aanleiding van deze situatie hebben we als MC onderzoek gedaan en in een presentatie 

vier opties aangedragen bij C-LO&S. 

Optie 1: Aanvullende kleding voor alle instructeurs.   

Optie 2: Aanvullende kleding voor instructeurs met de bevoegdheid IKT en/of IVIDS.  

Optie 3: Bruikleenpakken op LO&Sportgroepen waar personeel veel ingezet wordt.  

Optie 4: Bruikleenpakken op centraal depot in Amersfoort.  

 

Na het aanhoren van onze opties en het voeren van een gezonde discussie heeft de C-LO&S het 

volgende besloten: 

Hij heeft gekozen voor optie 2, en tevens de belofte gemaakt het te gaan realiseren. Zijn 

voorkeur gaat uit naar een water en winddichte buitenlaag vanuit het KPU. Mocht dit niet 

haalbaar zijn, dan gaat er bekeken worden om het te regelen via het assortiment WOH.  

In de tussenliggende periode gaat de staf proberen z.s.m. optie 4 te regelen zodat er een 

tussenoplossing geboden kan worden voor de instructeurs die al gebruik willen maken van een 

water en winddichte buitenlaag. 

 

Kortom: Wij vanuit het MC vinden het een erg goed resultaat en we zijn dus ook 

verheugd om dit nieuws met jullie te delen.  

 

Zodra er meer informatie is omtrent de voortgang houden we jullie uiteraard op de 

hoogte.  
    

VRAAG VANUIT DE ACHTERBAN: 

“IS HET MOGELIJK OM AANVULLENDE KLEDING TE KRIJGEN ALS INSTRUCTEUR MET DE BEVOEGDHEID 

IKT EN/OF IVIDS?” 



Vanuit onze organisatie zijn er veel vragen binnen gekomen met betrekking tot 

mogelijkheid voor zelfstandige aanschaf sportschoenen (outdoor / indoor). Als MC zijn wij 

met de HDE (C-LO&S) in gesprek gegaan en hebben een voorstel gedaan om de aanvraag 

algemeen te houden.  Dit houdt in dat een ieder de vrijheid heeft om een keuze te maken 

om indoor en/of outdoor sportschoenen aan te schaffen. De vaste order wordt door de 

staf LO&Sport aangepast. Belangrijk blijft dat men alleen sportschoenen (type loop of 

indoor) kan aanschaffen.  

UPDATE AANSCHAF SPORTSCHOENEN 

Mocht u een vraag hebben of juist iets willen aangeven bij het MC, dan kan dat op 
verschillende manieren. U moet er wel rekening mee houden dat het MC niet voor alle 
individuele kwesties antwoord heeft. Wel kunnen wij kijken of er een trend is binnen deze 
kwesties. Wij zullen u altijd antwoord geven of uw vraag doorspelen naar iemand met meer 
achtergrond informatie.  

Verder is het mogelijk om als toehoorder aanwezig te zijn bij een vergadering. Wij vergaderen 
niet alleen in Amersfoort, maar ook op LO&Sportgroepen in den lande. Hier geven wij dan ook 
een korte presentatie over wie wij zijn, wat we doen en wat er speelt. Wil je bij een 
vergadering deelnemen, geef dit dan vooraf aan. 

Zo zijn wij te bereiken: 

 Losport.Medezeggenschapscommissie@mindef.nl   

 Sharepoint MC (under construction) 

 Via één van onze MC leden 

BEREIKBAARHEID MC 

Vergadering RvS  24 September 

Vergadering BhK 29 Oktober 

Vergadering JPK 26 November 

Vergadering BhK 10 December 

AGENDA MC : 

Zoals bekend bevindt de reorganisatie LO&Sportorganisatie zich in een vergevorderd 
stadium. C-LO&Sportorganisatie heeft in week 27 een voorlichting sessie uitleg gegeven 
over de stand van zaken.  

Na deze sessie zijn er veel vragen ontstaan bij de achterban over de consequenties van 
deze reorganisatie. Dit gaat specifiek over de herinrichting van het kenniscentrum 
LO&Sport met de daaraan gekoppelde toekomstvisie. Dit zal zo goed mogelijk moeten 
worden gecommuniceerd in de lijn. De komende periode worden ook overlegfora (zoals 
Managementdag, Periodiek beraad en ‘in gespreksessies C-LO&S met doelgroepen’) 
gebruikt om dit nader toe te lichten.  

De MC zet zich in om onduidelijkheden weg te nemen en staat open om de achterban te 
woord te staan waar nodig.   
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