
Betreft: Agenda vergadering LGB Ambulancezorg  

Datum: Donderdag 21 januari 2016, aanvang 10:00 tot 15:00 uur  

Locatie: IJselstaete, Industrieweg 31, 3401 MA IJsselstein  

Aanwezig: Woutriëlle, Marco, Kees, Marcello, Harriette,  

Afwezig: Eric Jan, Peter, Dick  

1. Opening 10:00 uur. Iedereen hartelijk welkom.  

2. Vaststellen Agenda  

3. Verslag vorige vergadering (10 december 2015) 14 September moet 14 December zijn 

(CNV jurist) Verder geen opmerkingen.  

4. CAO onderhandelingen Terugkoppeling Technisch Overleg (Evert Verhulp, jurist en 

docent aan de UvA wordt Ombudsman voor de interpretatiecommissie, mits de UvA hem 

'uitpland'). De hele concepttekst van de CAO wordt besproken, inclusief de opmerkingen die 

via de mail zijn binnengekomen: Marco neemt de opmerkingen van de CNV ambulancegroep 

mee. FNV en AZN doen hetzelfde waarna er een definitieve CAO- tekst komt. Evaluatie: 

Wordt na de definitieve CAO tekst gedaan.  

5. Introductie van Fatou van den Hoff, beleidsadviseur CNV Connectief, 01-01-2016 in 

dienst, beroepsinhoud van de 3 sectoren: onderwijs, zorg & welzijn en Publiek Markten. Was 

eerder bij UWV beleidsadviseur en directiesecretaresse. f.vandenhoff@cnv.nl Wat is je 

opdracht? Geen, mag eigen pad uitstippelen. Wat kun je voor ons betekenen? Wat staat op de 

rol: TWAZ, Duurzame inzetbaarheid, positie BMH. Ondersteuning door de CNV voor de Wet 

BIG, toekomst HBO en MBO- verpleegkundigen. PR en info/mail voorziening van de CNV is 

voor verbetering vatbaar. Protocollair werken op de ambulance versus eigen professie.  

6. ORT doorbetaling tijdens vakantie  

7. Terugkoppeling commissies  

a. Arbeidsvoorwaarden (bij CAO onderhandelingen)  

b. Communicatie  

c. Beroepsinhoud: Woutrielle heeft binnenkort een tel. afspraak met Ina Bolt van V&VN 

LMO, BMH en Duurzame Inzetbaarheid kort besproken. 

TWAZ: Suzanne Kruizinga heeft binnenkort een werkbezoek bij de RAV ZHZ, de 

onderwerpen van de beroepsinhoud zullen (deels) besproken worden.  

d. Algemene Vergadering/Kwartiermakers groep/Sectorbestuur  

8. Jaarplan 2016: doorgemaild door Marco binnen CNV voor de begroting. Marco stuurt 

sectorgroep leden ook een versie.  

mailto:f.vandenhoff@cnv.nl


9. Regionieuws & Rondvraag: Oproepmedewerker: Art 9 model oproepovereenkomst: is geen 

werknemer in zin van de sector. Wat gebeurt er als de oproeper is ingeroosterd en op het 

allerlaatst wordt afbesteld, moet hij dan betaald worden? Wordt nagegaan. Niet ingeleverde 

ritbonnen tijdens de acties worden besproken. Hoe communiceren we met de collega's over de 

uitbetaling terugwerkende kracht ORT tijdens vakanties? Werkgever hoort een duidelijke 

berekening te leveren aan de werknemers. MKA ZHZ gaat naar Rotterdam R onder de 

noemer 'reorganisatie', positionering van de RAV ZHZ.  

10. Sluiting  

 


