
CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015 
 
Geachte werkgevers, 
 
De beide werknemersorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben 
zich de afgelopen periode met haar leden zorgvuldig beraden om tot een inzet voor 
een nieuwe Cao Ambulancezorg vanaf januari 2015 te komen.  
De beide werknemersorganisaties willen zich tijdens deze onderhandelingen inzetten 
om het werk aantrekkelijker te maken, daar hoort een goede CAO bij. Deze brief 
geeft een overzicht van de punten die hiertoe een bijdrage kunnen leveren. 
 
De beide werknemersorganisaties zijn van mening dat de sector, mede gelet op de 
zwaarte van het werk, aantrekkelijk moet zijn vooral ten opzichte van aanpalende 
zorgsectoren van waaruit personeel moet instromen.  
Op basis van het economisch beeld en de gematigde loonontwikkeling van de 
afgelopen periode zal materieel een inhaalslag moeten worden gemaakt. Wij zetten 
in op koopkrachtontwikkeling met een duidelijke verbetering van arbeidsvoorwaarden 
van nominaal 3% terug te zien in centen. 
 
2,5% van deze ruimte moet worden besteed aan het verhogen en verbeteren van de 
primaire looncomponenten, de overige ruimte is voor afspraken over goed werken.  
 
Behalve aantrekkelijk werk zijn ook duurzaam, gezond en veilig werken belangrijke 
onderwerpen bij de sector ambulancezorg. Wij willen dan ook voor de werknemers 
afspraken maken die leiden tot een duurzame inzet van zowel oud als jong. Voor alle 
generaties geldt dat goede afspraken over werk, werktijden en rusttijden gemaakt 
moeten worden. Ook hier geldt dat op onderdelen een inhaalslag moet worden 
gemaakt ten opzichte van aanpalende sectoren in de zorg. Voor nieuwe werknemers 
die binnenkomen binnen de ambulancesector moet gelden dat afspraken worden 
gemaakt over een goede opleiding, inwerkperiode en een aantrekkelijk inkomen. De 
bestaande werkgelegenheidsgarantie moet worden voortgezet. 
 
De kern van het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden is voor beide 
werknemersorganisaties het duurzaam en vooral kwalitatief verder ontwikkelen van 
de sector met een focus op aantrekkelijk werken en investeren in een persoonlijke 
ontwikkeling, zodat men zich in elke levensfase blijvend kan ontwikkelen. Scholing, 
bijscholing en training gefaciliteerd door haar werkgevers is daarbij voor werknemers 
essentieel voor die ontwikkeling en zal de betrokkenheid bij het werk en 
kwaliteitsontwikkeling vergroten. 
 
Naast de hierna genoemde voorstellen behouden wij ons het recht voor om tijdens  
de onderhandelingen nieuwe voorstellen te doen, dan wel voorstellen te wijzigen 
en/of aan te vullen, dan wel in te trekken.  
Tevens zullen wij daar waar opportuun, separaat mogelijk enkele (aanvullende) 
redactionele voorstellen inbrengen. 
 
Een eventueel akkoord dat tijdens de onderhandelingen wordt bereikt over 
onderdelen van de voorstellen, kan pas als zodanig worden beschouwd als een 
onderhandelingsakkoord is bereikt over het geheel. Het onderhandelingsakkoord zal 



dan aan onze leden worden voorgelegd. Na goedkeuring van de leden zal dan een 
bekrachtiging plaats vinden. 
 
We zien uit naar een constructieve onderhandelingsperiode. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Fred Seifert en Marco Dons 
 
Onderhandelaars namens Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorstellen CAO sector  Ambulancezorg  2015  
 
 
Looptijd 
 
Wij stellen voor de looptijd van de nieuwe cao voor een jaar overeen te komen, vanaf 
1 januari 2015 tot 1 januari 2016. 
 
 
1. Beloning en vergoedingen 
 
– Wij stellen voor de salarissen met ingang van 1 januari 2015 structureel met 2,5% te 
 verhogen. 
 
– Wij stellen voor dat de CAO zodanig wordt aangepast, onder meer art. 4.9, dat door 
 toepassing van de CAO ook onregelmatigheidstoeslag wordt toegekend tijdens vakantie- 
 perioden. Dit conform de uitspraak van het Europese hof en art. 7.639 BW. 
 
– Wij stellen voor een regeling te treffen uit hoofde van art. 4.19 (levensloopregeling) die in 
 een netto garantie gaat voorzien bij het eindigen van deze regeling per 2021. 
 
– Wij stellen voor art. 10.1 lid 4 te wijzigen zodanig dat reistijd naar en van 
 opleidingen/ cursussen in werktijd plaats heeft. Ook wordt afgesproken dat E-
 learning in werktijd plaats heeft. 
 
– Wij stellen voor de gemaakte reiskosten voor dienstreizen en bij 
 bereikbaarheids-, consignatiedienst of overwerk te verhogen naar 36 cent per 
 kilometer en/of gemaakte OV kosten te vergoeden. 
 
– Wij stellen voor de ORT te verhogen met 3% per uur en deze te indexeren. 
 
– Wij stellen voor verbeteringen aan te brengen in de vergoedingen van 
 percentages bij arbeid tijdens bereikbaarheids-, aanwezigheids- en 
 consignatiediensten. Dit ook zodanig dat er gelijkheid ontstaat voor 
 werknemers in deeltijd. 
 
– Wij stellen voor de maaltijdvergoeding te verhogen naar 15 euro. 
 
 
2. Verbeteren salarisgebouw  
 
– Wij stellen voor de salarisschalen 4 t/m 9 met 1 trede (trede 12) te verlengen. 

Wij zijn van mening dat dit voortvloeit uit "achterstallig onderhoud". Immers 
bestaat de afspraak al vele jaren om het loongebouw aan te passen. Wij zijn 
van mening dat het huidig loongebouw ‘uit de pas loopt’ met die van andere 
zorgcao's. 
 

 
3. Invoeren FWG  
 



– Wij stellen voor het FWG-systeem per 1 januari 2015 verder in te voeren zoals 
 tijdens de afgelopen cao (2013 – 2015) is overeengekomen. Er dient een 
 landelijk in te stellen bezwarencommissie en invoeringsprocedures te worden 
 vastgesteld. 
 
 
4. Wetgeving rondom flexibiliteit en zekerheid 
 
– Wij stellen voor de wetgeving rondom flexibiliteit en zekerheid zodanig in de 
 cao in te passen dat een 3e jaar WW-uitkering en de bestaande 
 bovenwettelijke uitkering gehandhaafd blijft. 
 
– Conform deze wetgeving wensen wij afspraken te maken inzake het huidig 
 art. 3.7.  
 
– Wij stellen (opnieuw) voor om tenminste 1 Wajonger per 100 werknemers aan 
 te nemen. 
 
 
5. Persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid 
 
Gezond, veilig en gemotiveerd werken verdient extra aandacht voor het werken in 
onze sector. Tot en met 67 of zelfs langer werkzaam zijn in onze sector achten wij 
niet haalbaar en niet realistisch. Daarom is het belangrijk dat werkgevers en 
werknemers zich inzetten voor meer scholings- en ontwikkelingsfaciliteiten.  
Wij stellen voor om afspraken te maken waarin het traditionele arbeidspatroon wordt 
doorbroken en werknemers die zich willen omscholen, in alle fases van hun leven, 
daartoe in de gelegenheid te stellen. Voor alle medewerkers dienen op de persoon 
toegewezen scholingsbudgetten beschikbaar te zijn en dienen loopbaanafspraken, 
waaronder met perspectief op een tweede loopbaan, te worden gemaakt. Wij 
wensen nu de volgende concrete afspraken te maken: 
 
– Elke werknemer krijgt een eigen budget toegewezen voor 
 loopbaanontwikkelingsactiviteiten. 
 
– Medewerkers ouder dan 55 jaar en werkzaam in de ‘rijdende dienst’ worden 
 niet langer verplicht nachtdiensten te verrichten. 
 
– Het huidig art. 10.4 wordt aangepast door elke 2 jaar verplicht een 
 loopbaangesprek te voeren. De controle hierop door de ondernemingsraden 
 dient bij lid 5 van dit artikel te worden geregeld.  
 
 
5. Studenten en leerlingen 
 
– Jongeren moeten aan het begin van hun loopbaan meer kansen krijgen om 
 zich een positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Daarvoor zijn stageplaatsen 
 van groot belang. Wij willen ons hiervoor sterk maken op een wijze dat goede 
 begeleiding gewaarborgd is. Daarom stellen wij voor 1 stageplek per 50 
 werknemers te creëren.  



6. Arbeidstijden 
 
– Wij stellen voor, voorafgaande aan de bij het rooster vastgestelde vrije dagen, 
 dat aan de medewerker geen bereikbaarheids-, aanwezigheids- en 
 consignatiediensten worden opgedragen. 
 
– Wij willen een beter toezicht aangaande arbeidstijden en uitvoering hiervan 
 conform regelgeving.  Er wordt immers steeds meer overgegaan tot het 
 inzetten van langere diensten. Hierdoor ontstaat een te grote werklast. De 
 inzetbaarheid per werkweek per werknemer dient in verhouding te staan tot de 
 gemiddelde omvang van het arbeidscontract met een maximum van 9 uren 
 per parate (nacht-)dienst met een gemiddelde 36-urige werkweek. 
  
– In de nieuwe cao dient extra aandacht te worden besteed aan pauzes; deze 
 dienen in acht te worden genomen conform ATW 
 
 
7. Overige voorstellen 
 
-- Er is veel te bespreken op organisatieniveau. Daarom willen we dat 
 vakbondsfaciliteiten worden verbeterd. Wij wensen de werkgeversbijdrage te 
 verhogen. 
 
– Wij stellen voor om niet-betaalde nevenwerkzaamheden toe te staan. 
 
– Wij stellen voor om alleen dienstkleding te verstrekken dat voldoet aan de 
 daartoe geldende veiligheidseisen (voorzien van een keurmerk). 
 
– Wij stellen voor het Sociaal kader te actualiseren door in elk geval de duur er 
 van zo te verlengen dat deze parallel loopt met die van de CAO en zodanig 
 dat de werkgelegenheid dan gegarandeerd blijft. 
 
– Wij stellen voor dat een adequate voorbereiding op een PAM onder normale 
 werktijd valt waartoe uren in het rooster worden opgenomen. 
 
– Wij stellen voor een bepaling in de nieuwe CAO op te nemen waarin staat dat 
 ondernemingsraden een werkkostenregeling afspreken. 
 
– Wij stellen voor het beleid bij agressie en geweld te evalueren en organisaties 
 te sanctioneren die niet aan art. 9.9 van de lopende CAO hebben voldaan. 
 
Werkingssfeer 
Wij zijn voor gelijk(waardig)e arbeidsvoorwaarden en tegen oneerlijke concurrentie. 
Wij stellen voor de CAO Ambulance voor te leggen en algemeen verbindend te laten 
verklaren. 
 


