
Verslag LGB vergadering 10 Sept 2015  

 

Door forse files met veel vertraging start de vergadering pas om 10.50 uur. Woutrielle opent en heet 

iedereen welkom. 

1 Mededelingen: 

-  Alleen Nico is afwezig,  de 3 CNV-collega’s die misschien in het LGB zouden willen aansluiten 

zijn allen verhinderd. Jacques Lardenoy en Hans Verharen zijn gestopt. 

 

2  Vaststellen agenda:  Extra punt: Brief van Minister Schipper aan de 2e Kamer over de TWAZ. 

 

3  Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd en kan op de site geplaatst worden. 

 

4  Commissies 

- Communicatie: De site is lastig in gebruik en onoverzichtelijk. Niet alle nieuwsbrieven worden 

hierop geplaatst. www.mijnvakbond.nl: naam CNV zit er niet in en is moeilijk te vinden in 

Google. Het forum wordt weinig bezocht. Niet alle PZ leden zijn goed overgeschreven naar de 

beroepsgroep ambulancezorg. 

- Beroepsinhoud: Brief van de Minister over de T(ijdelijke) W(et) A(mbulance) Z(org)  naar 

aanleiding van de enquête van de SP (?): er zijn 4 scenario’s. Wij als LGB moeten een keuze 

maken. Marco maakt een opzetje van de inhoudelijke discussie en stuurt dit rond. Graag allen 

reageren! 

- Algemene Vergadering: Henri en Marco waren aanwezig op 30 Juni. Er is een nieuw 

sectorbestuur gekozen, alle voorgedragen kandidaten zijn benoemd. Daarna was er 

gelegenheid om aan te even welke doelstellingen wij als leden belangrijk vonden. Suzanne 

Kruizinga, nieuwe bestuursvoorzitter cluster Zorg & Welzijn, heeft Henri nog benaderd of er 

toch alstublieft iemand namens LGB Ambulancezorg in het sectorbestuur wil plaats nemen…  

(maar gezien beperkte tijd/cao-ruimte lijkt dit niet waarschijnlijk. Suzanne komt nog eens 

praten op het LGB (?) 

 

5  Doorbetaling ORT in vakanties: de uitspraak van de rechtszaak  komt binnenkort. WG willen het 

snel regelen. Wij wachten op uitspraak voordat er verdere stappen worden ondernomen. 

 

6  Cao-onderhandelingen.  

Er is een telefonische vergadering geweest op 2 Sept. Uitkomst: Marco heeft een enquête opgesteld 

voor de CNV-leden. CNV en FNV trekken niet (meer) met elkaar op: wat heeft dit voor 

consequenties? 

De LGB-leden willen vooraf meer betrokken zijn bij brieven die door Marco worden verzonden. 

Hoe nu verder: FNV neemt niet op, BAC en LAC gaan hun eigen gang. Wat doen wij?  Als AZN met 

substantieel beter bod komt, gaan we dan reageren?  Om de leden (opnieuw!) te vragen wat ze 

willen is er een enquête opgesteld. Er worden wat aanpassingen gedaan en de procedure en de 

waarde van de uitslag wordt besproken. Via de mail wordt gevraagd de definitieve tekst  te 

beoordelen waarna de enquête wordt verspreid. 

7  Regionieuws en rondvraag: 

- Er zijn vragen over de minimum bezetting van ambulances tijdens de Cao-acties 

http://www.mijnvakbond.nl/


- Hoe nu verder met het Landelijk Actie Comité?  Het LGB vormt het CNV Actie Comité: vragen 

en opmerkingen zijn van harte welkom. 

- Marco deelt mee dat er kaarten beschikbaar zijn voor de Gouden Kalf uitreiking waarvoor de 

documentaire: Volgens Protocol: hoe zwaar het werk op de meldkamer wordt ervaren. 

Worden via de mail aan allen verstuurd. 

- De jaarplanning voor 2016 wordt ws de volgende vergadering geagendeerd. 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Woutrielle de vergadering. 

Volgende vergadering is op 12 November 2015. 

 

 

 

 

 


