
Landelijk Groepsbestuur CNV Ambulancezorg 

 

Notulen vergadering 11 december 2014 

 

 

Datum: 11 december 2014 
Locatie: Expo Houten 
Aanwezig: Woutriëlle Blok (Voorzitter), Nico, Kees, Jacques, Marco, Peter(verslag), 
Henriëtte, Erik-Jan, Ina, Marcello, Henri en Dick  
 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Zij stelt vast dat 
alle leden aanwezig zijn. 
 
Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen 
 
Verslag vergadering 16 oktober 

Verslag voor website word goedgekeurd na een kleine tekstuele aanpassing. De 
bestuurder zorgt voor publicatie. 
 
Afscheid Ina 

Marco refereert aan een zeer gedreven professional die een breed beeld vormt omtrent 
de problematiek binnen de ambulancezorg. Ook haar inzet voor het onderwerp 
duurzame inzetbaarheid wordt gewaardeerd. Hopelijk niet uit het oog en uit het hart.  
 
Ina refereert aan de samenwerking binnen de LGB en de mogelijkheden die haar gegeven 
zijn om initiatieven te ontwikkelden.  Duurzame inzetbaarheid is duidelijk op de agenda 
gezet. Ina heeft daar een grote rol in gespeeld. 
 
Bloemen en een cadeaubon worden overhandigd. 
 
Herbeoordelen commissies 

De vergadering is van mening dat de 4 commissies die actief zijn herbeoordeeld moeten 
worden. Er zijn wat nieuwe leden bijgekomen, en zijn wat leden weggegaan.  De 
vergadering ziet graag per commissie een aanspreekpunt. 
Gevraagd wordt na te denken voor de volgende vergadering waar ieders interesse ligt. 
Dit punt komt volgende vergadering op de agenda. 
 
Commissie Arbeidsvoorwaarden 

Aanspreekpunt: Nico, Jacques?  
Kaderleden:  Nico, Kees en Jacques 
Assistenten:  Erik Jan en Peter 
Niet-Kaderleden: Jeffrey , Gert , Hans, Daan  
Onderwerpen: CAO onderhandelingen 
Afgesproken wordt dat Erik Jan en Peter aan gaan schuiven wanneer de daadwerkelijke 



onderhandelingen gaan starten. Woutriëlle geeft aan in het achterkamertje te willen 
zitten wanneer er onderhandelingspunten op tafel komen. 
 
Commissie Communicatie 

Aanspreekpunt: Nico 
Leden:   Nico, Marco en Woutriëlle 
Onderwerpen: Forum en website. 
Vastgesteld wordt dat de website gedateerd is en dit een verandering kan gebruiken. 
 
Commissie Beroepsinhoud/Duurzame Inzetbaarheid 

Aanspreekpunt: Vacant 
Leden:   Danielle van Eerden (CNV), Daan en Sietse     
 
Onderwerpen:  

• Ontwikkelingen BMH. De toekomst hierover is redelijk onduidelijk. Alertheid is hier 
wel geboden. 

• Uniform beleid over toetsing bekwaamheid 

• Ontwikkelingen landelijke meldkamerorganisatie (LMO) 

• Ontwikkelingen Zorgambulance. Hier zijn grote regionale verschillen 

• Discussie over ontwikkelingen LMO, Proq&a en NTS. Zowel werkgevers als 
werknemers maken zich zorgen over de huidige ontwikkelingen. De vergadering 
stelt wel vast dat onze invloed zeer beperkt is. Het uitnodigen van een bestuurder 
van AZN zou een stap kunnen zijn. 

 
Commissie Duurzame inzetbaarheid 

Aanspreekpunt: Erik Jan 
Leden:    
Onderwerpen:   

• Kapitaliseren PLB uren  

• Ontwikkelingen LMO 

• Het werken van extra diensten wat tot overbelasting kan leiden. Er zijn 
voorbeelden beschikbaar van het werken van 30 diensten in 32 dagen 

 
Standplaatsen 

Tijdens de vergadering wordt uitgebreid stilgestaan bij de standplaatsenproblematiek. 
In het land wordt hier heel verschillend mee omgegaan. Er staat in de CAO duidelijk dat er 
in de arbeidsovereenkomst een standplaats benoemd dient te worden. Er wordt geen tijd 
gecompenseerd tot aan de 10 kilometer rondom de standplaats. Extra reiskosten kunnen 
altijd gedeclareerd worden. Het grote probleem zit in de vergoeding van de reistijd naar 
een ander standplaats. Hier staat geen vergoeding tegenover.  
Afgesproken wordt dat de voorstellen van de werkgevers in de CAO-onderhandelingen 
worden afgewacht. Zij hebben al aangegeven met voorstellen te komen. 
 
Terugkoppeling CAO-onderhandelingen 

Terugkoppeling overleg 8 december 2014: 

• Werkgevers willen een soort FWG light/FWG Ambulancezorg 



• Het verschil tussen een VPK in het ziekenhuis en op de ambulance bedraagt 
ongeveer €200 in het nadeel van de ambulanceverpleegkundige. Dit verschil dient 
opgeheven te worden. 

• FWG is al 6 jaar onderwerp van gesprek. Het is maar de vraag of de werkgevers de  
FWG daadwerkelijk willen doorvoeren. Daarnaast is het ook zo dat diverse functies 
binnen de ambulancezorg geen profijt zullen ondervinden van de invoering FWG. 

• De functiewaardering van de zorgambulance wordt meegenomen in de 
gesprekken. 

• Het is voor de werkgevers onbespreekbaar dat er eerst over loonsverhoging 
gesproken wordt. 

• Er ligt vanuit de werkgevers een voorstel de ORT in de avonduren en 
zaterdagmorgen af te bouwen en het basissalaris te verhogen cq uit te breiden 
met een periodiek. De vergadering zou hierover graag eerst een doorrekening 
willen zien. 

• De vergadering staat niet echt negatief tegenover het idee ORT in te ruilen tegen 
hoger basisloon maar wil eerst een doorrekening en meer informatie. 

 
In de volgende ronde komt de nieuwe wet en regelgeving aan de orde waarop de CAO 
aangepast moet worden. Verder gaat men, zoals afgesproken, beoordelen of er een  
onafhankelijke voorzitter moet komen of dat men de huidige structuur voortzet. 
(Voorzitter komt van de Werkgeverskant) 
 
Verder komt er een nieuwsbrief. De vergadering maakt complimenten aan de bestuurder 
over de terugkoppelingen naar de leden toe middels deze nieuwsbrief. Duidelijk. 
 
ORT doorbetaling tijdens vakantie 

In Nijmegen is een hoorzitting geweest waarbij het CNV betrokken was. Deze uitspraak is 
voor de werknemers negatief uitgevallen. 
 
Fusie CNV Onderwijs/Publieke Zaak--> CNV Connectief 

Het LGB Ziekenhuizen heeft het voortouw genomen meer uitleg te krijgen betreffende 
het fusietraject. Er is een presentatie gegeven door mw. Olfers, externe Juriste.  Er zijn 
nog een hoop onduidelijkheden in het werkapparaat. Ook financieel is nog niet alles 
duidelijk. Op de Algemene Ledenvergadering is door alle LGB-en, m.u.v. het LGB 
Ziekenhuizen en Ambulancezorg, voor de fusie gestemd, ondanks dat de OR een negatief 
advies uitgebracht heeft.  
Per 1 januari is er sprake van CNV Connectief. Er is wel een voordeel, er zal een nauwere 
samenwerking zijn met CNV Onderwijs. De onderhandelingen voor een sociaal plan 
gebeuren door de andere vakbonden. De Kantoren blijven voorlopig bestaan, in de loop 
van het jaar zullen deze gaan fuseren. 
Transitie MKA 

Marco heeft stukken ter informatie doorgestuurd. Helaas is Marco niet altijd in de 
gelegenheid de vergaderingen van de kwartiermakers Landelijke Meldkamer Organisatie 
bij te wonen. Het LGB vraagt of er een vervanger is. Marco gaat kijken of er mogelijk een 
vervanger is op momenten dat hij niet aanwezig kan zijn.  
 
 



Jaarplan 2015 LGB Ambulancezorg 

Dit punt schuiven we door naar de volgende vergadering. Gevraagd wordt het huidige 
jaarplan door te nemen en aanvullingen volgende keer mee te nemen. 
 
Regionieuws/Rondvraag 

In Groningen is een pilot met de motorambulance. De vraag is nu of deze pilot doorgaat.  
Er is sprake van inzetten in andere regio's wanneer de auto daar vrijkomt. Is dit formeel 
afgekaart? 
Bestuurder wil af van de slaapdienst en wil volledig paraat gaan. Het weekend diensten 
van 12 uur gaan draaien. OR heeft ingestemd. In de Arbocatalogus staat meer informatie 
over het draaien van diensten met een lengte van 12 uur. De ATW is ingesteld ter 
bescherming van de werknemer. We discussiëren wat arbeidstijd is en wat rusttijd is. 
 
Witte Kruis: Er wordt gesproken over een subsidie voor duurzame inzetbaarheid.  
 
Het voorstel vanuit het LGB is om de datum die vasthangt aan het toekennen van 
PLBuren op te schuiven. Dit wordt meegenomen in de CAO onderhandelingen.  
 
Dick en Harriëtte zijn volgende vergadering afwezig. Harriëtte deelt mee dat ze 5 weken 
naar Sierra Leone gaat i.v.m. de bestrijding van Ebola. Hierna is ze 3 weken in quarantaine. 
Ze zal mogelijk een paar keer niet aanwezig zijn.  
 
Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid. 
Volgende vergadering 15 januari 2015 
Iedereen goede feestdagen toegewenst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


