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Beste lezer,

Ons eerste jaar als nieuwe dienst voor 12 partners in de regio IJsselland 
ligt achter ons. In het ‘Jaaroverzicht 2018’ van Omgevingsdienst IJssel-
land beschrijven we onze voortgang over 2018 en onze visie op  
de toekomst, voor iedereen die geïnteresseerd is in onze activiteiten en 
onze organisatie.

De opstartjaren
Omgevingsdiensten werken onder de vleugels van hun deelnemers, in 
ons geval 11 gemeenten en de provincie. Door in goede verbinding te 
blijven, kunnen we alle burgers en bedrijven binnen deze regio op  
een onafhankelijke en gelijkwaardige manier helpen. Zo werken we aan 
een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving om in te  
wonen, werken en leven.

2018 was het jaar van opstart, het vinden van elkaar en de juiste manier 
om samen te werken. Veel aandacht ging uit naar het vormen van een 
solide basis. De medewerkers van OD IJsselland hebben zich ten volle 
ingezet en een dankwoord voor al hun inspanningen, betrokkenheid, 
kwaliteit, flexibiliteit en collegialiteit is op zijn plaats. We hebben  
geïnvesteerd en voortgang geboekt op onderwerpen als financiën, 
IT, HR en communicatie.

Verdere professionalisering
In 2019 hebben we voldoende nieuwe uitdagingen om naar uit te kijken. 
In het VTH-werk komen veel producten samen met onze medeoverhe-
den en met (en voor) onze bedrijven tot stand. We zullen moeten samen-
werken om de grote uitdagingen van deze tijd zoals de energietransitie, 
een duurzame samenleving en een effectieve bestrijding van onder- 
mijning tot een succes te maken. We zetten ons harde werk voort.  
We voeren verbeteringen door om vanuit de stevige basis en onze drie  
belangrijke kernwaarden ‘kwaliteit’, ‘nabijheid’ en ‘efficiency’ verder  
invulling te geven aan onze rol. Samen(werken) is ook een belangrijk 
begrip in onze dagelijkse praktijk.

Kortom, wij, de OD IJsselland, hebben genoeg ambitie voor de komende 
jaren. We worden daarbij beter door het samen te doen, op alle niveaus 
van samenwerking.

Bort Koelewijn,  
voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur

Pieter-Jan van Zanten,  
directeur

Omgevingsdienst IJsselland, februari 2019
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Wat doen wij?
Onze leefomgeving is kwetsbaar en belangrijk. Wij zetten ons in om de 
leefomgeving van 11 gemeenten in IJsselland en de Provincie Overijssel 
te beschermen. Dat doen we door vergunningen te verlenen, toezicht 
te houden en controles uit te voeren bij bedrijven. We werken veel bij 
bedrijven om te toetsen of zij voldoen aan de wet- en regelgeving. Ook 
adviseren we ze over toepassingen en oplossingen op het gebied van 
bijvoorbeeld duurzame energie. We adviseren onze partners over veilig-
heid, luchtkwaliteit, geluid, energie, afval, asbest en bodem. Zo leveren 
wij een bijdrage aan een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame 
omgeving om in te wonen, werken en leven en gaan we voor een sterke-
re positie voor bedrijven, met een blik op de toekomst.

Verbinding met onze omgeving
Om ons werk goed uit te kunnen voeren, is verbinding met onze omge-
ving een voorwaarde. We werken zoveel mogelijk volgens onze kern-
waarden ‘kwaliteit’, ‘nabijheid’ en ‘efficiency’. We stellen hoge eisen aan 
ons werk, staan zo dicht mogelijk bij onze partners, omgeving en elkaar 
en we werken zo efficiënt mogelijk. Zo werken onze collega’s bijvoor-
beeld waar het zinvol is bij onze partners op kantoor. 

Zichtbaarheid
Het afgelopen jaar investeerden we in onze zichtbaarheid. We ontwik-
kelden een herkenbare en professionele huisstijl die onze eigen identiteit 
laat zien. We waren gastheer voor het internationale IMPEL-congres en 
ontwikkelden een visie op de manier waarop wij ons willen positioneren. 
We zetten in 2018 een LinkedIn-pagina op en startten met Instagram. In 
2019 nemen we onze website onder handen om beter aan te  sluiten bij 
de wensen van onze stakeholders. We zetten in op digitalisering en ver-
beelding: door online beter vindbaar te zijn en ons werk te visualiseren, 
willen we laten zien wat we doen en wie we zijn. Onze medewerkers zijn 
het gezicht van onze organisatie. Alle medewerkers van OD IJsselland 
volgen daarom in 2019 een schrijftraining om op een eenduidige manier, 
aansluitend bij onze kernwaarden, te schrijven.   



OD IJsselland
in cijfers



Afgeronde zaken

Meldingen Vergun-

ningen

Toezicht-

controles

Asbest 

meldingen

Klachten en 

incidenten

Adviezen

Dalfsen 74 19 177 260 34 192
Deventer 72 19 101 0 47 1050
Hardenberg 110 43 323 286 91 492
Kampen 90 21 153 155 23 305
Olst-Wijhe 35 7 88 137 13 209
Ommen 50 9 117 145 16 179
Raalte 61 24 152 279 25 457
Staphorst 59 14 99 256 7 130
Steenwijkerland 23 7 105 222 12 409
Zwartewaterland 49 18 102 76 8 251
Zwolle 63 15 160 430 67 998
Provincie Overijssel 0 39 28 2 55 85
Totaal 686 235 1605 2248 398 4757

PARTNERS 
OMGEVINGSDIENST IJSSELLAND
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⚕
ZIEKTEVERZUIM

5,24%
👥

 
MEDEWERKERS 
OP 1 JANUARI 2018

82

⬇

15 MEDEWERKERS 
IN DIENST

⬆

1 MEDEWERKER 
UIT DIENST

Verhouding medewerkers

26% 
VROUW

74% MAN

Fulltime en parttime werkend40% PARTTIME

60% FULLTIME

Vast & tijdelijk dienstverband

11% 
TIJDELIJK

89% VAST

Begroting 2018 totaal € 10.182.994
Bedrijven 18.275
Meldingen 686
Vergunningen (inclusief mer, afgerond) 235
Controles (afgerond) 4251
Adviezen E&D 256
Adviezen Externe veiligheid 256
Adviezen bodem 3.238
Veldcontroles bodem 158
Handhavingsacties bodem 6
Toezicht/handhavingstoets bodem 44
Adviezen geluid 859
Adviezen lucht 90
Juridische adviezen 315
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< 25 jaar  3

25 - 29 jaar         2

30 - 34 jaar            4

35 - 39 jaar     11 

40 - 44 jaar   10

45 - 49 jaar          15

50 - 54 jaar   20

55 - 59 jaar       24

60 - 64 jaar                8

  
WELKE LEEFTIJDEN HEBBEN 
ONZE MEDEWERKERS?

GEMIDDELDE LEEFTIJD 49,5 jaar
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Vergunningaanvragen en meldingen
De behandeling van vergunningaanvragen en meldingen is een van  
onze basistaken. In 2018 rondden we 235 aanvragen af (inclusief mer). 
Dit werk voeren we doorgaans binnen de reguliere termijnen uit. Urgente 
zaken krijgen voorrang en we houden rekening met de signalen die we 
ontvangen van ondernemers en onze partners.

Onze medewerkers beoordelen op verzoek van gemeente of provincie 
initiatieven van ondernemers. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er een bouw-
aanvraag is ingediend, waarbij de gemeente wil weten of er ook een 
milieuaspect speelt. Onze insteek is meedenken en kijken naar mogelijk-
heden (‘ja, mits’) voor de plannen van de ondernemer. Daarbij houden 
we rekening met de woon- en leefomgeving.

Een steeds belangrijker thema is gezondheid in relatie tot milieuvergun-
ningen. In het kader van de aanstaande Omgevingswet, maar ook nu al 
in een vergunningverleningstraject, vooral bij nieuwbouw- of uitbreidings-
plannen van agrarische bedrijven. Samen met de GGD hebben we dit 
thema in 2018 nader verkend.

In lijn met onze uitgangspunten, zijn onze medewerkers in de loop van 
2018 steeds vaker ingezet bij verschillende partners. Hierdoor kunnen 
we goed inspelen op de noodzakelijke kennisbehoefte en het levert  
meer robuustheid op bij de partners. Er ontstaan nieuwe en sterkere  
verbindingen tussen vraag en aanbod, met behoud van lokale binding  
en nabijheid.

 

Circulaire economie
Nederland hecht grote waarde aan de transitie naar een circulaire eco-
nomie. In een circulaire economie behouden producten hun waarde en 
ontstaan er geen afvalstoffen. Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) is 
één van de instrumenten om deze ambitie waar te maken en te vertalen 
naar de dagelijkse praktijk. In opdracht van de provincie hebben wij alle 
provinciale bedrijven onder de loep genomen en zijn nagegaan of er een 
actualisatie van de vergunning noodzakelijk is. Daarbij hebben we ook 
actuele thema’s als ‘Energie & Duurzaamheid’ en ‘Zeer Zorgwekken-
de Stoffen (ZZS)’ betrokken. De afronding van dit project vindt in 2019 
plaats.

 
Administratieve ondersteuning vakteams
In de loop van 2018 ontstond meer duidelijkheid over de structureel 
benodigde formatie voor administratieve ondersteuning van het team 
Vergunningen. De formatieve omvang van 2,5 fte bleek niet voldoende; 
de huidige omvang is 6 fte. Dit inzicht verwerken we in de actualisatie 
van ons Organisatie- en Formatieplan.



Toezicht & handhaving
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Toezicht
In 2018 begon het team Toezicht en handhaving met een groot verschil 
tussen werkaanbod en beschikbare capaciteit: bijna 30% van de formatie 
was vacatureruimte. Vanaf april startten nieuwe toezichthouders. Vanuit 
de visie van onze dienst geven we ruimte aan jonge mensen om ervaring 
op te doen binnen onze organisatie. Daarnaast zetten we ruim in op ex-
tra inhuur. Ondanks dat was in 2018 nog niet alle beschikbare capaciteit 
ingevuld. De krappe arbeidsmarkt maakt het lastig goede toezichthou-
ders te vinden. Hoewel het in de laatste vier maanden nog aantrok, bleef 
het aantal behandelde controles onder het gewenste niveau. 

Asbest
We merken dat de productiviteit in de bouw toeneemt, omdat we steeds 
meer meldingen ontvingen. De druk op de toezichthouders en specialis-
ten asbest was daardoor in 2018 hoog. Er zijn goede afspraken gemaakt 
over de behandeling van de aanvragen.

Door efficiëntere inrichting van de werkprocessen, slaagden we er in de 
werkvoorraad te beheersen met de huidige capaciteit, aangevuld met ad-
ministratieve capaciteit. Extra capaciteit en ondersteuning van initiatieven 
met betrekking tot het asbestdakenverbod in 2024 konden we echter niet 
of nauwelijks honoreren.

Meldpunt Milieu en Milieuwachtdienst
Bij onze oprichting leek het vanzelfsprekend het telefoonnummer van het 
Meldpunt Milieu van de provincie Overijssel naar ons als dienst over te 
zetten. Het provinciale meldpunt is echter veel breder inzetbaar dan dat 
van ons, waardoor er ook meldingen binnenkwamen die niet voor ons 
bestemd waren. Om die reden is de coördinatie van het Meldpunt Milieu 
weer overgedragen aan de provincie Overijssel. Milieuklachten worden 
doorgezet naar de Milieuwachtdienst van OD IJsselland.

Het totaal aantal klachten en incidenten in 2018 bedroeg 398, gedurende 
24 uur per dag. De klachten die we buiten kantoortijden ontvingen, gin-
gen vaak over geur- en geluidsoverlast. Geuroverlast van zowel fabrie-
ken als kookluchtjes, maar ook (bio)vergisters veroorzaakten geurover-
last bij buurtbewoners. Geluidsoverlast kwam vaak voor in de grotere 
steden en betroffen meestal de horeca. In dat soort gevallen is de politie 
nodig. Een goede samenwerking tussen OD IJsselland en politie zie je 
hier terug.

Door de droge zomer van 2018 ontstond een ander probleem: afvalbran-
den. Hiervan maakten we een project waarbij we afvalverwerkers con-
troleerden op milieuaspecten en brandveiligheid. Het aantal meldingen 
verschilde per week. Gemiddeld werd vier keer per week een beroep ge-
daan op onze Milieuwachtdienst. Dit varieerde tussen het beantwoorden 
van een telefonische vraag en doorverwijzing naar een andere instantie 
tot het adviseren bij een grote brand binnen een bedrijf.



Advies 
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Externe Veiligheid
Omdat externe veiligheid een van onze aandachtsgebieden is, kunnen 
we ons - naast de advisering op vergunningprocedures en ruimtelijke 
projecten - goed voorbereiden op veranderingen die de Omgevingswet 
met zich meebrengt. Daarvoor nemen we zowel deel aan provinciale als 
landelijke overleggen. We vergroten de kennisuitwisseling over dit vakge-
bied en zetten capaciteit in de regio flexibel in.

Energie & Duurzaamheid
Het afgelopen jaar stelde het bestuur van OD IJsselland een projectplan 
vast voor het thema ‘Energie en duurzaamheid’. De werkzaamheden be-
troffen voornamelijk het beoordelen van energie-audits bij bedrijven (30 
audits) en de toezicht op specifieke bedrijfstakken, zoals kantoren, agra-
rische bedrijven en metaalbedrijven (108 controles). Deze taakuitvoering 
werd gefinancierd uit tijdelijke financiële middelen van de  
provincie Overijssel, VNG en de Rijksoverheid.

Omdat we nog werken aan de datakwaliteit van ons zaakbeheersysteem 
konden we nog niet alle juiste bedrijven inplannen. In 2018 ruimden we 
meer tijd in voor een gerichte opleiding van de toezichthouders, zodat zij 
meer inhoudelijke kennis vergaarden om het gesprek te kunnen voeren 
over investeringen en energiebesparende maatregelen. Ook hebben we 
een aantal warmtecamera’s aanschaft om energielekken in bedrijven 
eenvoudig in beeld te brengen.

Bodem
Voor de uitvoering van bodemtaken is de kennis in huis. Het bodem- 
toezicht is bij ons in goede handen: de afstemming met de andere  
bodemadviseurs verloopt vlot en op locatie kunnen we snel handelen. 
Daarnaast adviseerden we enkele bevoegde gezagen over de  
ontwikkelingen rond de gaswinninglocaties in onze regio en nemen  
we deel aan landelijke overleggen over nieuwe ontwikkelingen.

Geluid
Het palet aan geluidstaken is divers; wij adviseren onze partners over 
veel aspecten. Ook hier geldt dat het samenbrengen van deze taken 
concreet bijdraagt aan een hoog kennisniveau en flexibele inzet van ca-
paciteit, bijvoorbeeld voor onze geluidadviseurs die in het veld en bij be-
drijven geluidmetingen uitvoeren. Ze zijn daarvoor uitgerust met moderne 
apparatuur, waardoor zij ook op afstand dag en nacht geluidsniveaus 
kunnen monitoren.

Luchtkwaliteit
De advisering over luchtkwaliteit heeft vooral betrekking op emissies 
door en geur(overlast) van bedrijven. In 2018 hebben wij ook onder-
steuning geboden aan gemeenten in de regio Twente. De advisering op 
luchtkwaliteit is kwetsbaar door de beperkte capaciteit die we hebben. 
We verwachten daarin vanaf 2019 te kunnen samenwerken met de in-
middels opgerichte Omgevingsdienst Twente.
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Juristen
De juristen hebben ook hun positie gevonden binnen onze dienst. Zij 
adviseren op milieuvergunningprocedures, toezicht en handhaving. Dat 
doen ze ook op de werkvloer bij onze partners in de regio, zodat de lijnen 
kort zijn. De behoefte aan juridische ondersteuning verschilt per partner, 
onder meer door de lokale organisatiestructuur en -cultuur. De juridische 
adviseurs leveren daarin maatwerk en zoeken gelijktijdig naar mogelijk-
heden om werkprocessen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dat 
alle bevoegde gezagen in onze regio de Landelijke Handhaving Strategie 
hebben vastgesteld, maakt die afstemming eenvoudiger.

Project luchtwassers
In 2018 onderzochten drie toezichthouders van de provincie Overijssel 
en de Omgevingsdiensten Twente en IJsselland hoe het is gesteld met 
de werking van luchtwassers bij grote veehouderijen in Overijssel. Het 
eindrapport van dit project ‘Luchtwassers’ kreeg in 2018 vorm. Daarbij 
zijn grote verschillen geconstateerd. We hebben afspraken gemaakt over 
het vervolg van het project in 2019.



Thema’s
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Omgevingswet
Afgelopen jaar spraken wij met al onze partners over hun verwachtingen 
over onze rol bij de invoering van de Omgevingswet. De meeste partners 
wisten ons op tijd te vinden bij hun voorbereiding op de nieuwe regelge-
ving en bij het opstellen van omgevingsvisies. Ook nemen we deel aan 
de ‘Regionale Omgevingstafel’, waarin de Veiligheidsregio IJsselland, 
GGD IJsselland, bevoegde gezagen en de OD IJsselland kennis met 
elkaar delen en samenwerken als  voorbereiding op de grote  
veranderingen die op ons af komen. Op die manier kunnen we 
onze dienstverlening optimaal inrichten.

Ketenprojecten
We zetten onze volledige capaciteit voor het uitvoeren van strafrechte-
lijke onderzoeken in, als gevolg van recente gebeurtenissen met afval-
verwerkende bedrijven en overtredingen in die branche. In 2018 werkten 
we aan een eerste analyse. De geplande analyse van garagebedrijven 
voeren we in 2019 uit.

Klanttevredenheid
In de tweede helft van 2018 bereidden we een klanttevredenheids- 
monitor voor. Daarvoor maken wij gebruik van een online instrument 
met real-time data over de feedback van onze klanten. Wij zijn gestart 
met een proefperiode voor enkele producten, met als doel dit in 2019  
uit te breiden. De resultaten gebruiken we voor de sturing op onze 
dienstverlening



Bedrijfsvoering 
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Werkdruk
We merken dat de werkdruk hoger is dan prettig is. Het MT gaat 
hiermee aan de slag. In 2019 voeren we een risicoinventarisatie  
en -evaluatie uit, waarin we onder andere het onderwerp werkdruk  
onderzoeken en een plan van aanpak opstellen. Ook voeren we  
in 2019 een medewerkertevredenheidsonderzoek uit, waarin  
het thema werkdruk ook een plek krijgt.

Verzuim
Het gemiddelde ziekteverzuim in 2018 was 5,24%. Dat zit voornamelijk 
in het langdurige verzuim. 4,14% van het verzuim betrof afwezigheid van 
langer dan 42 dagen. Het kortdurende en middellange verzuim van korter 
dan 8 dagen en 8 tot 42 dagen was respectievelijk 0,62% en 0,48%.  

Integriteit
In 2018 werden veel regelingen specifiek voor medewerkers opgesteld. 
Naast de introductie van deze specifieke regelingen, hebben alle me-
dewerkers de ambtseed of –belofte afgelegd. Daarbij gingen zij in work-
shops in op vragen als: ‘Wat is integriteit voor jou?’, en ‘Wat doe je als  
je iets van een collega ziet?’, maar ook ‘Welke foto is voor jou de  
verbeelding van integriteit?’. 

Wethouder Gerrit Knol van 
Zwartewaterland op bezoek bij 
de Nefit in Deventer

Om bestuurders meer inzicht in ons werk te 
geven, werd wethouder Gerrit Knol (gemeente 
Zwartewaterland en tevens lid van ons  
Algemeen Bestuur) door toezichthouder Martin 
Orsel en Nefit Industrieel uitgenodigd bij een 
toezichtsbezoek. Eerst legde Martin uit welk 
voorwerk hij doet. Vervolgens ontving Nefit ze 
hartelijk. Wethouder Knol kreeg op deze manier 
een goed beeld van zowel de theoretische als  
de praktische kant van het werk van de  
toezichthouder. Zijn terugkoppeling in de  
bestuursvergadering: 
“Een aanrader voor alle bestuursleden!”
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Huisvesting
We kozen Zwolle als hoofdlocatie voor onze organisatie. Bij de start in 
januari 2018 was deze locatie volledig ingericht en klaar voor gebruik. 
We maken daarnaast gebruik van werkplekken bij onze partners. Onder 
meer door toename van het aantal collega’s kregen we in de loop van 
2018 op sommige dagen te maken met ruimtegebrek. Eind 2018 startte 
daarom een projectgroep Huisvesting. De projectgroep ontwikkelde  
voorstellen over hoe we alle medewerkers kunnen voorzien van een  
prettige werkplek, voor zowel de korte als de lange termijn.

IT
2018 bood ons diverse uitdagingen op het gebied van IT: het opzetten 
van de kantoorautomatisering, enkele taakspecifieke applicaties en onze 
applicatie voor het primaire proces IJVI. De kantoorautomatisering startte 
zowel met hard- als software goed. Dat gold niet voor de taakspecifieke 
applicaties. Dit leidde ertoe dat accounts bij de partners langer in stand 
bleven dan de oorspronkelijke planning. Eind 2018 is het project op één 
applicatie na afgerond. De applicatie voor het primaire proces IJVI werkt 
technisch naar behoren. We werken aan verbetering van de dataconver-
sie en datakwaliteit. 

▶
Een krokodillenboerderij 
in IJsselland: kan dat?

Met deze titel introduceerden we een casus voor nieuwe 
raadsleden. In 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen ge-
houden. De gemeenschappelijke regelingen in IJsselland 
hebben de handen ineen geslagen om samen de raads-
leden te informeren over hun werk en over de rol die de 
raadsleden zelf hebben. Met een kort filmpje legden 
OD IJsselland, de Veiligheidsregio, GGD en Jeugdzorg 
uit waar het in onze organisaties om draait. De casus 
‘krokodillenboerderij’ bespraken we in deze bijeenkomsten. 
Want, kan dat eigenlijk, een krokodillenboerderij in de buurt 
van een woonwijk? Hoe zit het met de milieubelasting? 
Mestopslag? Duurzaamheid? Het lijkt vergezocht, maar 
als omgevingsdienst of GGD moet je wel goed op de 
hoogte zijn van risico’s die zich kunnen voordoen. 

Hoor meer over het werk van de OD, de Veiligheidsregio, 
de GGD en Jeugdzorg in bovenstaand filmpje.

https://www.youtube.com/watch?v=dAG_0L_tLa4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dAG_0L_tLa4&feature=youtu.be
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Governance
In de tweede helft van 2018 maakten we werkafspraken over overleg-
vormen en versterkten de teamleiders, die tevens accountmanager zijn, 
contacten met de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers. Goede 
voorbeelden voor het organiseren van samenwerking zijn de avonden 
die OD IJsselland samen met de Veiligheidsregio, GGD en Jeugdzorg 
organiseerde voor de (nieuwe) raadsleden van de gemeenten en de 
meeloopdag van een bestuurslid met een toezichthouder.  

Ondernemingsraad
Onze medewerkers kozen eind 2017 de leden van onze ondernemings-
raad (OR). De OR bestaat uit vier medewerkers uit het team Toezicht en 
handhaving en drie uit het team Advies, aangevuld met ondersteuning 
vanuit de Staf. Zij stelde de OR de missie ‘Door groei samen verder’ op. 
Ook formuleerden zij de visie: ‘Door overleg op gelijkwaardig niveau en 
als goede sparringpartner bouwen wij aan een professionele organisatie 
waarin wij de belangen van de medewerker vertegenwoordigen’.
Als kernwaarden benoemden zij ‘gezamenlijk/samenwerken’, ‘groei/ont-
wikkeling’ en ‘betrouwbaarheid’. OD IJsselland en de OR spraken af de 
OR altijd zo vroeg mogelijk te betrekken bij belangrijke kwesties. Begin 
2019 evalueren we en benoemen we verbeterpunten. 

In 2018 is de OR een aantal instemmings- en adviesaanvragen voorge-
legd, onder meer over persoonlijke beschermingsmiddelen, verlofuren, 
beloningssystematiek en het opzetten van een klanttevredenheidsonder-
zoek. In 2019 staan er nieuwe uitdagingen voor de OD op de planning: 
het werving- en selectiebeleid, opleidingsbeleid, de invoering van de 
WNRA en een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO). Daarnaast 
buigt de OR zich, in samenwerking met het Georganiseerd Overleg, over 
de evaluatie van het sociaal plan, mobiliteitsplan, organisatie- en forma-
tieplan en de gemeenschappelijke regeling.
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Personeelsvereniging ‘PEEVEE ODEE’
Bij de inrichting van OD IJsselland als nieuwe organisatie hoort ook een 
personeelsvereniging. De statuten, bankrekening en inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel zijn dit jaar geregeld en tijdens de eerste  
Algemene Ledenvergadering op 19 april werd de naam ‘PEEVEE ODEE’ 
gekozen.

Maandelijks organiseert de personeelsvereniging het OD-café.  
Daarnaast hielp de personeelsvereniging bij activiteiten als de  
jaarlijkse barbecue, pubquiz en kerstbijeenkomst. Andere  
activiteiten die de personeelsvereniging organiseerde waren:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Motorrit: op een mooie zonnige vrijdagmiddag in oktober vertrok een 
aantal motorrijders vanaf ons kantoor voor een ritje op de Veluwe.

• Happen en Stappen: ruim 50 collega’s maakten een stadswandeling 
langs een aantal historische plekken in Zwolle en gingen daarna de 
strijd met elkaar aan tijdens de OD-pubquiz.

• Sinterklaasfeest voor de kinderen van OD-collega’s: het eerste 
Sinterklaasfeest vond eind november plaats in de Brandweerkazerne 
in Zwolle. De personeelsvereniging organiseerde het evenement sa-
men met de personeelsvereniging van de gemeente Zwolle. Er was 
van alles te beleven: bingo, een stormbaan, taai-taai versieren en 
natuurlijk konden de brandweerauto’s worden bekeken. Alle kinderen 
kregen een cadeautje en daarna werd de Sint uitgezwaaid.

• Viering 5 december: de PV-pieten maakten een gedicht en verzorg-
den voor alle collega’s iets lekkers bij de koffie.

• IJsbeeldenfestival: de personeelsvereniging bedong korting voor 
een bezoek aan het IJsbeeldenfestival in Zwolle.

https://www.youtube.com/watch?v=dAG_0L_tLa4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dAG_0L_tLa4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dAG_0L_tLa4&feature=youtu.be


COLOFON 
Samenstelling:  OD IJsselland
Ontwerp:  studio SIEN 
Fotografie:  Erik Karst Fotografie

Omgevingsdienst IJsselland
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle 
Postbus 40252
8004 DG Zwolle

088 5251050
info@odijsselland.nl
www.odijsselland.nl
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