
      

Betreft:  Notulen vergadering LGB CNV Ambulancezorg 

Datum:  Donderdag 25 juni 2015, aanvang 10:00  

Locatie:  IJselstaete, Industrieweg 31, 3401 MA IJsselstein 

 

Aanwezig:  

Kees van Schelven, Nico Vegt, Henri den Hartog, Woutriëlle Blok (voorzitter), Erik Jan Zomer, Marco Dons, 

Peter van den Nouland (verslag), Dick Bruining 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Marcello Koedoot, Hans Verharen, Harriëtte Haalstra, Jacques Lardenoy 

 

Opening 10:00 uur 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

Mededelingen  

Afgelopen week heeft de minister van VWS een brief naar de Tweede Kamer verzonden waarin vier scenario’s 

worden beschreven omtrent de toekomst van de ambulancezorg na de TWAZ. Uit de brief blijkt dat er nauw 

overleg is met AZN. Het is koffiedik kijken wat de uitkomst van dit overleg uiteindelijk zal zijn.   

 

Vaststellen Agenda 

Afscheid Nico wordt verschoven naar punt 11 

 

Verslag vorige vergadering (28 mei 2015) 

Tekstueel moet LMO worden i.p.v. LNO. Het regionieuws zal worden aangepast.  

 

Terugkoppeling commissies 

a. Arbeidsvoorwaarden  

Dit punt zal worden behandeld bij de cao onderhandelingen 

 

b. Communicatie 

Er komen signalen uit het land dat het toch lastig blijft om diverse stukken te vinden op de website van het 

CNV.  De vergadering bevestigd dit signaal. Henri zal dit aankaarten in de sectorvergadering waar hij als 

afgevaardigde van het LGB naar toe gaat eind juni. Ook komt het regelmatig voor dat mensen administratief in 



een verkeerde sector zijn aangemeld. Dit is funest in actietrajecten omdat mensen niet geïnformeerd worden. 

 

c  Beroepsinhoud 

Het symposium is on hold gezet in verband met de acties. 

 

Algemene Vergadering / kwartiermakersgroep / Sectorbestuur  

De beschikbare zetel voor de ambulance sector zal niet worden ingevuld. De tijdsinvestering is ongeveer 15 

dagdelen per jaar. Binnen de huidige cao is weinig ruimte om dit te faciliteren wat het erg lastig maakt hiervoor 

iemand te vinden.  

 

Cao onderhandelingen 

De vergadering is unaniem van mening dat het gelopen traject teleurstellend verloopt. Er ontstaat straks een 

beeld dat wij wellicht iets hebben binnengehaald. De feiten zijn dat de voorstellen van de werkgevers alleen 

maar een achteruitgang van de huidige cao behelst. Wanneer we dat proces kunnen stoppen gaan we er nog 

niet op vooruit. In de vergadering is over de volgende zaken gesproken: 

 

Doorbetaling ORT tijdens vakantie 

Er zijn al meerdere uitspraken in het voordeel van werknemers die in het gelijk zijn gesteld door de rechter. 

Wat wij als sterk argument ervaren is het feit dat dit inmiddels in meerdere cao’s geregeld is. De werkgever 

gaat in hun communicatie hier niet op in. 

 

Stuitingsbrieven  

Op 30 juli is er een rechtszaak over dit onderwerp in Gelderland zuid. Werkgevers willen dit onderdeel 

bevriezen in afwachting van deze uitspraak. Belangrijk is dat werknemers zelf hun stuitingsbrief inleveren.  

 

Voortgang 

De vergadering voert een uitgebreide discussie hoe wij onze cao doelstellingen uiteindelijk kunnen gaan 

behalen. Alle leden van de vergadering geven hun visie over de huidige onderhandelingen.  

 

De bestuurder heeft de afgelopen periode vier brieven ontvangen om opnieuw te komen praten. Hij geeft een 

toelichting over het proces van het informeel overleg. Samenwerking met FNV is daarbij cruciaal geweest. Na 

afloop van het informele overleg zag men voldoende redenen om het formele overleg te hervatten op 22 juni 

2015. De acties zullen voor één dag worden stilgelegd. Tijdens het formele overleg is niet geboden wat in het 

informele overleg was afgesproken. De werkgevers zijn hierop aangesproken echter zonder enig resultaat.   



In de optiek van de vergadering blijft de cao Ziekenhuizen het minimale waarover te praten valt. De 

vergadering kan het niet uitleggen dat werkgevers hier niet in mee willen gaan. De financiële situatie van 

ziekenhuizen zal niet veel verschillen als die van de ambulancesector. 

 

Verder is de uitzendkrachten problematiek aan de orde geweest. De vergadering vind het wel lang duren 

voordat de gang naar de rechter gemaakt gaat worden. De bewijslast is echter moeilijk rond te krijgen. 

 

Vanuit diverse regio’s in het land wil men uitbreiding van de acties. Maandag 28 juni is er een nieuwe 

bijeenkomst van het landelijke actie comité.  

 

Bij werkonderbrekingen hebben de werkgevers de mogelijkheid loon in te houden. Men blijft echter beschikbaar 

voor a1 vervoer waardoor dit niet zo snel zal gaan gebeuren. Niet vakbondsleden krijgen niets vergoed en 

vakbondsleden krijgen wel een vergoeding. Deze compenseert echter niet het volledige uurtarief.  

 

Tijdens de vergadering wordt een nieuw plan neergelegd om massaal op één dag vrijwilligerswerk te gaan 

doen. Het doel is om hiermee aan te geven dat je met dit werk wel gewaardeerd wordt, wat door de werkgever 

niet zo is. 

 

Vertrek Nico en Jacques 

Nico had vorig jaar al aangegeven te gaan stoppen met het werk voor het LGB. Gezien de huidige situatie blijft 

hij echter beschikbaar voor de cao onderhandelingen. Gezien de komende vakantieperiode besluit de 

vergadering, na een korte schorsing, tijdelijk Henri den Hartog aan te wijzen als reserve met Dick Bruining als 

tweede reserve. Woutriëlle en Peter blijven beschikbaar voor de achterkamer tijdens de formele 

onderhandelingen. 

 

Afscheid Nico: de voorzitter dankt Nico voor zijn inzet de afgelopen jaren. Er gaat heel veel tijd in zitten uit 

idealisme. Als drijvende kracht zullen wij Nico gaan missen. Nico blijft deze onderhandelingsronde nog actief en 

zal daarna zijn werkzaamheden voor het LGB beëindigen. Nico is trots op de structuur van het LGB en hoopt 

dat de trends voor een landelijk netwerk binnen het LGB worden voorgezet. 

 

Regionieuws & Rondvraag 

In het land wordt de paraatheid in het land direct gelinkt aan de acties. Scholing en andere zaken worden 

stilgelegd.  

 



Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een fijne vakantie. 

 

De volgende vergadering staat gepland op 10 september 2015 


