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Mededelingen 

Henri den Hartog wordt door de voorzitter welkom geheten. In het verleden heeft Henri ook 

deelgenomen aan het LGB. 

 

Vaststellen agenda 

• Aanvulling punt 4 publicatie verslag op de website 

• Punt 8 terugkoppeling algemene ledenvergadering 

• Voor de rondvraag; Ebola 

 

Goedkeuring verslag 

Verslag van de vorige vergadering wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd.  

Na enige discussie wordt er besloten een uittreksel van het goedgekeurde verslag te 

publiceren op de website. 

 

Terugkoppeling meerijdag bestuurder CNV bij Ambulance Amsterdam 

Naar aanleiding van diverse perspublicaties en signalen over onrust bij AA heeft Marco Dons 

een avonddienst meegereden in de Amsterdam. Items die zijn opgevallen zijn onder andere: 

 

• Goed kwalitatief op elkaar ingespeeld team. 

• In gesprekken met aanwezig personeel ervaart men een grote kloof tussen directie en 

personeel.  

• Het personeel geeft aan dat, in hun beleving, directie weinig oog heeft voor kwaliteit 

arbeid en dienstverlening. 

• Personeel ervaart top down communicatie; voor het gevoel mag men meepraten over 

besluiten die al genomen zijn. 

• Personeel ervaart een hogere werkdruk door met name hogere frequentie van de 

ritten.  

• Personeel spreekt over een grote stedentoeslag. 

• Uitloop diensten wordt door personeel geschat op 50%. 

• In de betreffende meegereden avonddienst is 1 van de 8 ritten vervoerd (naar een 

ziekenhuis). 

• Personeel ervaart meer til- en transferwerk in een grote stad. 



• In het bemanningsverblijf was een groot scherm waar de ziekteverzuimcijfers continu 

in beeld werden gebracht. 

• Het personeel vindt zelf dat de verpleegkundigen onderbetaald worden en de 

chauffeurs zelfs zwaar onderbetaald. 

• Werken tot 67 jaar wordt door alle personeelsleden als een groot probleem gezien. 

• Ambulance/koffers nakijken in eigen tijd wordt door de leiding als normaal gezien.   

• Op de bewuste avond, in tegenstelling tot het rapport van de FNV, geen verhalen over 

slechte apparatuur gehoord van het personeel. 

• Men zeg niet altijd wat men vindt. Personeel ervaart een angstcultuur. 

• Collegialiteit en de inhoud van het werk houdt mensen op de been. 

• Er zouden faciliteiten moeten komen, met name in de tijd. 

• Moeilijk goed gekwalificeerd personeel te krijgen. SEH, IC verpleegkundigen 

verdienen meer in ziekenhuis. 

• Toenemende uitval tijdens de opleiding.  

 

Na een discussie stelt de vergadering vast dat veel zaken in Amsterdam ook in het land op 

deze wijze worden ervaren 

Het LGB maakt zich grote zorgen over de situatie. Met name de medezeggenschap staat 

onder grote druk. Daarom zijn wij van mening dat de verantwoordelijkheden zo hoog 

mogelijk neergelegd moeten worden omdat de rol van de ondernemingsraden over het 

algemeen pover is. 

 

Een landelijk MTO zal een mogelijkheid zijn een goed beeld te verkrijgen van de situatie per 

regio en in het hele land. 

 

Als CNV zijn wij van mening dat het beter is een ander geluid te laten horen. De pers 

opzoeken met oude, achterhaalde argumenten schiet ook weinig op. Er wordt teveel 

teruggekeken naar vroeger terwijl de wereld aan het veranderen is. 

 

In de discussie over de sfeer in Ambulance Nederland 

• De FNV wordt ons inziens eenzijdig gevoed. Er is weinig cijfermateriaal beschikbaar. 

• Er is een trend van veel loze ritten. 

• Deelname aan de HRM commissie is wenselijk. 

• Een landelijk knelpuntenlijstje is wenselijk. 

• Niet in alle RAV's word het MTO open gesteld. 

• De Enquête van de Socialistische partij komt niet overeen met het stuk van de FNV. 

• Marco schrijft een stukje over de meerijdag in Amsterdam. 

• Ook in de meldkamers heerst veel stress door hoge werkdruk en tekort aan 

voertuigen.  

• De vergadering staat uitgebreid stil bij het ProQ&A proces. Het uitgeven van de 

licenties dient onderzocht te worden. Het kan niet zo zijn dat dit door één persoon 

uitgegeven wordt. 

 

Cie. Arbeidsvoorwaarden 

Geen bijzonderheden 

 



Communicatie  

Geen bijzonderheden 

 

Beroepsinhoud 

Er zijn plannen voor een gezamenlijke landelijke meldkamerorganisatie. Dit staat nog in de 

kinderschoenen. 

 

De BMH opleiding staat nog steeds ter discussie. Er zijn 3 stageplaatsen aangeboden voor 40 

weken. Daarna wordt er gekeken wat de studenten nog nodig hebben. 

 

Het aantrekken van de BMH studenten kan ook gevolgen hebben voor de Europese 

aanbestedingen. Ook de rol van de chauffeurs zal gaan veranderen. 

 

Duurzame inzetbaarheid 

Er is een draagvlakonderzoek uitgevoerd naar de PAM. De vraag was of hier normen aan te 

verbinden zijn. De PAM is een keuring volgens de huidige wetgeving en valt hiermee onder 

de wet medische keuring. De werkgevers kunnen om gegevens vragen wanneer men daar 

behoefte aan heeft. 

Toch wordt hier verschillend over gedacht. Dit zal moeten worden uitgezocht. 

 

Voor de centralist, kantoorpersoneel  en zorgambulance is er geen PAM.  

De CAO commissie wordt verzocht ervoor te zorgen dat de PAM landelijk eenduidig wordt 

uitgevoerd. Er wordt vastgesteld dat er geen eenduidige landelijke PAM is.  

 

 

ORT doorbetaling 

Drie personen worden individueel bijgestaan. Er is van tien leden bekend dat men collectief 

actie wil ondernemen. Juridisch worden de kansen laag ingeschat. 

Er zijn geen uitspraken bekend in de ambulancezorg. Dit staat op de agenda voor de 

komende CAO onderhandelingen. 

 

Fusietraject CNV Publieke Zaak/Onderwijs 

Het Fusietraject CNV Publieke Zaak/Onderwijs wordt besproken. Kees is bij de vergadering 

geweest: PZ en Onderwijs gaan samen. De naam wordt CNV Connectief. Eind november komt 

er een ‘klap op de statuten’.  

OR heeft negatief advies gegeven vanwege de snelheid van het fusieproces en centralisatie 

van de kantoren. 

 

CAO onderhandelingen 

Inzetbrieven maandag 21 oktober openbaar. 

Het werkgeversaanbod ligt klaar. 

Onder andere invoering FWG en basissalaris hoger, de variabele lonen lager. 

 

Data CAO onderhandelingen; 

27 oktober 

17 november 

8 december 



5 januari 

28 januari 

16 februari 

 

Tijdens de vergadering komt de brief van de werkgevers binnen. 

Daarna volgt een discussie omtrent de standplaatsen in relatie met reiskosten. 

Een deel van de LGB leden zal via de mail/app/telefoon achter de hand zijn voor tussentijds 

overleg. 

 

Regionieuws 

Harriet vraagt of er binnen andere RAV-en ook wordt ‘geworven’ voor Ebolazorg in Afrika en 

hoe groot de belangstelling is. RAV HM geeft de medewerkers die willen maximaal 3 

maanden betaald verlof. RAV Flevoland werft actief. RAV-ZHZ schenkt een ambulance. RAV 

ZHZ heeft een rapport van Prof. Goodijk waarin wordt geadviseerd niet bij de Veiligheidsregio 

te worden ondergebracht. De voorkeur gaat dan eventueel uit naar een 

gezondheidszorginstelling (lees ziekenhuis?). RAV Drenthe is bezig met werven van personeel 

voor de Helikopterservice voor B-vervoer van de eilanden. Het MMT verzorgt de 

spoedvervoeren. 

 

Rondvraag 

Vergaderdata LGB 2015: 15 januari, 12 maart, 28 mei, 25 juni, 10 september, 12 november, 

10 december.                   

Henri den Hartog (RAV ZHZ) geeft aan als LGB-lid te willen blijven. Ina Bold geeft aan te gaan 

stoppen per 1-1-2015 wegens te drukke bezigheden. Ze gaat collega’s benaderen die haar 

kunnen vervangen in het LGB. 

 

Sluiting door Woutriëlle, met dank aan alle aanwezigen en sterkte voor de CAO-

onderhandelaars. 

 

 

 

 

 


