
      
Betreft:  Agenda vergadering LGB Ambulancezorg 
Datum:  Donderdag 12 november 2015, aanvang 10:00 tot 15:00 uur 
Locatie:  IJselstaete 
  Industrieweg 31 
  3401 MA IJsselstein 
 
Aanwezig: Kees, Marco, Marcello, Woutrielle, Bjorn Schuijt (nieuw namens RAV NHN) Dick, Eric-Jan, 

Harriette, Peter. 
Afwezig:  
 
1. Opening 10:00 uur: kort voorstelrondje i.v.m. nieuw lid/gast 
2. Vaststellen Agenda 
3. Verslag vorige vergadering (10 september 2015) Diverse opmerkingen worden gemaakt en verwerkt. 
4. Kennismaking Suzanne Kruizinga, sectorvoorzitter (10-12 uur) Praat mee over CAO-proces. Discussie 

over niet ingeleverde/ingevulde ritformulieren: gaat CNV ons steunen bij niet 
invullen/digitaliseren van ritformulieren. Kunnen we gedwongen worden om alles alsnog te 
digitaliseren? CNV gaat ondersteunen en AZN informeren. Gesprek met LGB over: 
beroepsinhoud, tWAZ, transitie MKA, ouderenbeleid, BMH, tegengeluid t.o.v. werkgevers bij 
Ministerie.   

5. Terugkoppeling commissies. 
 a. Arbeidsvoorwaarden (bij CAO onderhandelingen) 
 b. Communicatie: Website is niet up-to-date. Woutriellle gaat Tini Romkema benaderen voor 

aanpassingen.  
 c. Beroepsinhoud: is al besproken met Suzanne. Op agenda voor volgende vergadering. Nu 

geen ruimte in tijd in CAO. Kan Suzanne AZN benaderen voor facilitering? Werkgroepjes 
worden ingedeeld om voor de volgende vergadering te bespreken: LMO: Marcello en Harriette, 
Duurzame inzetbaarheid: Peter en Eric Jan,  tWAZ: Henri, BMH: Dick.  

 d. Algemene Vergadering/Kwartiermakers groep/Sectorbestuur  
6. Doorbetaling ORT tijdens vakantie: rechter zegt: "terugwerkende kracht is niet ontvankelijk. Alle 



lopende afspraken zijn nietig, maar nieuwe afspraken zijn mogelijk". Marco verzend de  
gerechtelijke uitspraak (zonder namen) aan de LGB-leden. Er volgt discussie, Marco nodigt 
een jurist uit voor uitleg op de volgende vergadering.  

7. Evaluatie CAO onderhandelingen, principeakkoord CAO: nieuwe CAO-principe tekst: vooral over ORT 
doorbetaling 2015 is de tekst veranderd. Proces: FNV propagandamachine draaide overuren 
ten koste van CNV. Lastig uit te leggen: FNV en CNV apart. Verbazing over snelheid van 
uitkomsten van het laatste CAO overleg. Kantoorpersoneel is niet zo blij (geen ORT 
nabetaling) 113 leden voor, 40 tegen TNT. Actievorm evaluatie: geen extra diensten betekent 
geen extra inkomsten voor het eigen personeel. Diensten houden veel geld over vanwege niet 
invullen diensten door uitzendkrachten. Juridische steun van CNV/FNV voor uitbannen UZK-
inzet wordt als matig ervaren. (Schellaert advocaten was hiervoor ingehuurd) Hebben we teveel 
'geleund' op FNV? (grote organisatie met veel mankracht en ondersteuning, maar veel 
negatieve publiciteit) Teveel verantwoordelijkheid bij de Reg Act Cie.?  (te?) Veel werk voor 
Marco alleen. Nu tijd om leden te werven! Veel draaide om vertrouwen en dat werd door FNV 
geschaad: Tweets tijdens Cao-onderhandelingen. 22 Nov sluit de stemming, daarna 
concepttekst waarvan LGB nog iets wil vinden. 

8. Jaarplan 2016: jaarplan 2015 is overheerst door CAO-perikelen. Veel punten blijven staan. Jaarplan 
heeft invloed op begroting voor 2016. Marco maakt voorzet, graag reageren! 

9. Regionieuws & Rondvraag: LGB wordt Sectorgroep Ambulance. App-groep: leden verwijderen en 
toevoegen regelt Woutrielle. Nieuwe leden werven: sommige RAV-en zijn niet 
vertegenwoordigd. Marco gaat RAC's benaderen ter evaluatie.  Mag PLB nu wel of niet 
worden gekapitaliseerd? Nieuwsbrieven van CNV komen niet overal aan. In de loop van 2016 
komt er een nieuw mailsysteem dat beter moet gaan werken.CNV gaat reminder sturen over 
CAO-traject met nadruk op stemmen voor of tegen CAO. Bjorn denkt na over SGA-
lidmaatschap. 

10. Sluiting 


