
      

Betreft:  Agenda vergadering Sectorgroep Ambulancezorg 

Datum:  Donderdag 13 oktober 2016 

Locatie:  IJselstaete 

  Industrieweg 31 

  3401 MA IJsselstein 

 

Aanwezig:  Woutrielle (voorzitter), Harriette, Erik Jan, Peter (verslag), Kees, Marcello, Henri en 

Marco 

 

 

1 Opening 10:00 uur 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Er wordt opnieuw 

stilgestaan bij de zorgelijke situatie van Dick.   

 

Mededelingen: 

Suzanne Kruizinga (voorzitter Zorg en Welzijn) neemt 15 december in de middag deel aan de 

vergadering  

 

2 Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3 Verslag vergadering 15 september 2016 

Na een tekstuele aanpassing wordt het verslag vastgesteld en ter publicatie aangeboden voor de 

website. 

 

4 CAO  

De vergadering stelt vast dat de sfeer tijdens de bijeenkomst met werkgevers en het ministerie van 

VWS van 26 september j.l. goed was. Uitkomst is dat de sector zelf met initiatieven mag en kan 

komen voor het vervolg van de verbetering van het sectoroverleg. Hans Borstlap heeft 

aanbevelingen hierover gedaan. Een lobby in politiek Den Haag zal een grote meerwaarde kunnen 

hebben. De voorzitter van AZN zal het initiatief nemen om met een voorstel te komen. Hans 

Borstlap ziet het als een afrondende bijeenkomst van het afgelopen cao overleg. 

Wat zijn de problemen die voor onze sector op de agenda dienen te komen?.  

- Hoe komen we aan goed gekwalificeerd personeel? 

- Volgens Hans Borstlap is het kansloos om de leeftijdsgrens aan de orde te stellen in politiek 

Den Haag. Wanneer we zelf met een voorstel komen dan moet het voor beleidsmakers 

(VWS) minimaal een uit ruilbaar, kosten neutraal voorstel zijn. Na een discussie is de 

sectorgroep van mening dat de leeftijdsdiscussie alleen haalbaar is wanneer dit traject 

gezamenlijk met de werkgevers moet worden opgepakt. De vergadering ziet wel in dat 

personeel boven de 50 niet snel zal overstappen naar een andere sector. Als voorstel is 

gesproken over het eventueel oprichten van een sectoraal suppletie fonds. Dit dient nog wel 

helemaal uitgewerkt te worden.  

- Generatiepact zou wellicht een oplossing zijn. Jongeren leveren wat in waardoor ouderen er 

eerder uit kunnen.  

- Ook in de LPOAZ is dit item aan de orde geweest.  



- In de cao zijn ook zaken afgesproken om het langer doorwerken vorm te geven. Denk hierbij 

aan fitheidsprojecten en bijvoorbeeld de fitnes vergoeding. 

- Regelingen bij  brandweer en politie zijn bij ons niet bekend.   

- Beloning en zekerheid zijn volgens de sectorgroep een grote drijfveer voor het personeel om 

te blijven werken in de huidige functie ondanks de zwaarte van het beroep.  

- Personeels problematiek zorgt voor extra druk bij het huidige personeel.  

- Roosters afstemmen op individuele wensen zou zeker een positieve impuls kunnen geven. 

- De toegezegde 16 miljoen van de overheid wordt alleen bestemd voor uitbreiding 

paraatheid. 

 

Hoe een eventueel voorstel eruit komt te zien is onderwerp van uitgebreide discussie tijdens de 

vergadering.  

 

Eindconclusie: 

Wat willen we feitelijk op de agenda zetten. Wat zeker tegenwerkt is dat ex collega’s toch veelal 

blijven werken via uitzendbureaus. 

De beelden zijn heel divers. De problematiek is breed. De garantiestelling van de cao is voor de 

oudere medewerker het belangrijkste. Het blijft uitermate lastig om met voorstellen te komen.  

Wij zijn wel voorstander van samenwerking met de FNV en de werkgevers. Op 7 november is er 

een gesprek gepland met de andere partijen waar de levensloop regeling op de agenda staat.  

Een lobby in Den Haag is zeker realistisch. De grote vraag is wat de inhoud van de lobby zou 

moeten zijn. Een tweede loopbaanbeleid zou zinvol zijn. Echter, hoe ziet men de inhoud van dit 

beleid?  

Het oprichten van een eventueel suppletiefonds is wellicht een optie. De sectorgroep is zeker niet 

eensgezind voor een éénduidig standpunt naar de volgende bijeenkomst met de werkgevers. De 

vastigheid van de oudere medewerker is een probleem.   

 

5 ORT doorbetaling tijdens de vakantie 
De regeling is afgesproken en nu vastgesteld aan de reguliere cao tafel. Onze sector is hierin een 

pionier. Voor 1 januari 2017 moet de ORT zijn uitbetaald.  

 

6 Bijeenkomst 7 november 2016 

Door een veranderende wetgeving m.b.t. tot de levensloop is er 7 november een bijeenkomst met en 

bij Loyalis om het plan te bespreken naar aanleiding van het stoppen van de levensloopregeling per 

1 januari 2022. Deze regeling betreft ongeveer 700 medewerkers uit onze sector. Onze afvaardiging 

bestaat uit Kees, Marco en Henri of Harriette  

 

7 Terugkoppeling commissies 

a. Arbeidsvoorwaarden  

Reizen in dienst of eigen tijd blijft onderdeel uitmaken van veel discussie. Zuid Holland Zuid gaat 

een brief opstellen waarbij dit punt via de cao tafel wellicht uiteindelijk bij de ombudsman terecht 

gaat komen voor een uiteindelijk advies.  

 

b. Communicatie 

De verslagen van de laatste periode zijn niet te openen. Waarschijnlijk een doorlink probleem. 

Marco zal e.e.a. navragen bij de webbeheerder.  

 

c. Beroepsinhoud 

LMO: 

Verder niets over bekend. Voor zover de aanwezigen bekend is het ondoorzichtelijk met veel 

regelgeving en politieke besluiten. 



 

 

TWAZ: 

AZN wil in principe geen buitenlandse investeerders en toch vasthouden aan de Europese wet en 

regelgeving.  

BMH: 

In Brabant is inmiddels de sollicitatie ronde gestart.     

Duurzame Inzetbaarheid: 

Bij het Witte Kruis loopt de duurzame inzetbaarheids index. Verder geen aanvullende opmerkingen.  

d. Algemene Vergadering / Kwartiermakersgroep / Sectorbestuur  

Volgende vergadering sectorbestuur 8 december. Henri zit in het sectorbestuur. Kees gaat naar de 

algemene vergadering.  

 

8 Regionieuws & Rondvraag 

- Een assessment maakt in veel regio’s deel uit voor een sollicitatie procedure. 

- Het Witte Kruis krijgt een nieuwe directeur. 

- Het schijnt zo te zijn dat ambulancediensten aangesloten dienen te zijn bij zorginstellingen. 

Zeker richting de definitieve wet ambulancezorg. In enkele regio’s wordt hier onderzoek naar 

gedaan. 

- Het programma ‘de monitor’ is uitgezonden. Het verzoek vanuit de sectorgroep is de dialoog 

met de werkgever hierover aan te gaan via bijvoorbeeld de medezeggenschap. Vastgesteld is dat 

zowel bij ProQA en NTS vraagtekens gesteld kunnen worden.    

 

9 Sluiting 

De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering. De volgende vergadering 

staat gepland op donderdag 17 november 2016.  

 


