
      

Betreft:  Agenda vergadering Sectorgroep Ambulancezorg 

Datum:  Donderdag 15 september 2016 

Locatie:  IJselstaete 

  Industrieweg 31 

  3401 MA IJsselstein 

 

Aanwezig:  Woutrielle (voorzitter), Harriette, Erik Jan, Peter (verslag) en Marco 

Afwezig: De overige leden zijn allen met kennisgeving afwezig 

 

 

1 Opening 10:00 uur 

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

zorgelijke situatie van Dick.   

 

Mededelingen: 

- De jaaragenda is in de maak en zal binnenkort verstuurd worden naar een ieder. 

 

2 Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3 Verslag vorige vergadering (12 mei 2016) 

Door omstandigheden is dit verslag nog niet rondgestuurd. Henri zoekt dit nog uit. 

 

4 CAO  

Binnen de delegatie van de werkgevers hebben er diverse mutaties plaatsgevonden. De vergadering 

hoopt dat dit de vertrouwensrelatie ten goede komt. 

 

Diverse voorbeelden worden aangedragen waarbij vastgesteld wordt dat de CAO niet nageleefd 

wordt. Vooral de zeer forse overtredingen van de arbeidstijdenwet baart de vergadering grote 

zorgen. Eén van de vele oorzaken is een chronisch personeelstekort. Zeker in de Randstad is dit een 

groot probleem aan het worden. De vergadering merkt op dat het erop lijkt dat werkgevers er 

weinig tot geen enkele extra actie ondernemen om personeel aan te trekken. De ambulances moeten 

rijden wat de druk op het overige personeel tot absurde proporties doet doen toenemen.  

 

Daarnaast neemt het rittenaanbod de laatste jaren fors toe. Vele oorzaken zijn hiervan de oorzaak. 

Denk hierbij aan het triage systeem, korting op huisartsen in het weekend, vergrijzing en nog 

diverse andere oorzaken. 

 

Soms worden er cijfers gepubliceerd. De vergadering stelt vast dat dit door de werkgevers zelf 

gegenereerde cijfers zijn die niet door een onafhankelijk bureau zijn geproduceerd. De vergadering 

ziet graag dat dit onderwerp met voorrang besproken gaat worden in het e.v. overleg met de 

werkgevers op 26 september. Op basis van onafhankelijke cijfers kan er uiteindelijk beleid gemaakt 

worden. 

 



Op de vergadering is er discussie hoe we de 67 jarige leeftijd op de agenda gaan krijgen. Enkele 

jaren geleden is vastgesteld dat ambulancehulpverlener valt onder verzwarende functie 

vergelijkbaar met bijvoorbeeld de brandweer. Ook bij die doelgroep is de leeftijdsgrens onderwerp 

van een CAO conflict. 

Vanuit onze sectorgroep nemen Kees en Henri deel aan het gesprek op 26 september. Harriëte is 

eerste reserve wanneer er iemand uitvalt vanuit onze delegatie 

 

5 programma de Monitor 
Marco is benaderd door het programma de Monitor van de KRO NCRV. Dit programma gaat een 

onderzoek starten naar in eerste instantie ProQA. Dit triage systeem komt steeds vaker in de pers.  

Het gehele zorgketen systeem is zeer zorgelijk. De vraag is of de triagesystemen de oorzaak zijn 

van de toegenomen werkdruk. Meldkamer centralisten zijn feitelijk callcenter centralisten. Een 

medewerkers tevredenheidsonderzoek zal in deze wel eens interessant kunnen zijn. De vraag is 

waar de kern van het probleem zit. Het ministerie en/of de zorgverzekeraars? 

Daarnaast is de kernvraag wat wij als vakbond hieraan kunnen doen.  

Het CNV heeft besloten medewerking te verlenen aan dit televisie programma. Tijdens de 

vergadering wordt de gehele enquête doorgenomen die de redactie heeft opgesteld voor het 

ambulancepersoneel. De verschillende op- en aanmerkingen zullen door Marco worden doorgezet 

naar de redacteuren van de monitor die e.e.a zullen verwerken.  

De vergadering heeft wel de indruk dat de opzet van de enquête enigszins subjectief is. De uitkomst 

zal gebaseerd worden op voornamelijk gevoel vanuit het personeel omdat het personeel de situatie 

overall niet echt kan checken. Personeelscijfers zijn in veel regio's niet inzichtelijk. Tijdens de ritten 

zijn er maar weinig personeelsleden die voor zichzelf statistieken bijhouden.  

Ook is de vergadering van mening dat er een vraag bij moeten komen omtrent de relatie 

arbeidsomstandigheden en door werken door tot 67 jaar. Om dit probleem op de agenda te krijgen is 

publiciteit zeer wenselijk.  

De monitor moet er wel voor waken dat de enquête niet te negatief als insteek wordt gepresenteerd. 

Het CNV heeft niet heel veel regie omtrent de insteek van het programma. De uitzending van de 

monitor is gepland voor 9 oktober 2016. 

6 ORT doorbetaling tijdens vakantie 
Doorbetaling ORT vanaf 1 januari 2015. Amsterdam gaat een voorschot uitbetalen in afwachting 

van de uitkomst van het CAO overleg van 26 september. 

In eerste instantie hebben CAO partijen gekozen voor de variant van de Ombudsman. Mocht men er 

aan de CAO tafel niet uitkomen dan is een gang naar de arbitrage ( rechter zonder 

beroepsmogelijkheid) de volgende mogelijkheid. 

Er is geen overeenstemming om de vakantie uren mee te rekenen in de doorbetaling ORT. De 

bonden zijn van mening dat de vakantie uren niet meegenomen dienen te worden omdat daarmee 

het feitelijke uurloon hoger uitvalt. 

 

 



 

7 Voorbereiding Themadag duurzame inzetbaarheid 4 oktober 

Vooralsnog gaat deze bijeenkomst door. De vergadering ziet graag dat het thema doorwerken tot 67 

jaar prominent op de agenda terecht gaat komen.  

De cao dag van 26 september staat volgens ons los van de kwaliteitsdag op 4 oktober 2016. Het 

verschil van inzicht omtrent CAO kwesties is voor de vergadering geen reden om de kwaliteitsdag 

te cancelen. Wij blijven van mening dat het gesprek gaande moet blijven met de werkgevers 

ondanks eventuele forse meningsverschillen.  

8 Terugkoppeling commissies 

a. Arbeidsvoorwaarden (bij CAO onderhandelingen) 

geen bijzonderheden 

b. Communicatie 

geen bijzonderheden 

c. Beroepsinhoud 

LMO: verder niets over bekend 

TWAZ: De Tijdelijke Wet  Ambulance Zorg gaat waarschijnlijk een politieke lading worden vanuit 

de Socialistische Partij. Het is nog niet duidelijk of het CNV hierin mee gaat. Wellicht gaat er 

aansluiting gevonden worden. 

BMH: In Brabant loopt een proef. Verder zijn een aantal studenten naar de rechter gestapt ivm 

studieverlenging die is ontstaan door het gebrek aan stageplaatsen. 

 

Duurzame Inzetbaarheid: Het Witte Kruis is hier wel actief mee. Men gaat een onderzoek naar het 

personeel verzenden. Na het invullen van 60 vragen krijg je automatisch een persoonlijk rapport 

waarin voorstellen staan ter verbetering van je persoonlijke ontwikkeling/mogelijkheden. De 

insteek wordt als positief ervaren. De vragenlijst is in samenwerking met TNO ontwikkeld. 

d. Algemene Vergadering/Kwartiermakersgroep/Sectorbestuur 16 juni terugkoppeling 

Door afwezigheid van het lid is hier geen terugkoppeling van bekend. 

 

9 Regionieuws & Rondvraag 

- Er zijn posten waar structureel de 13 uur werken wordt overschreden. 

- Er zijn geen maatregelen bekend omtrent de hoge temperaturen 

- de vergadering stelt voor dit najaar Suzanne Kruisinga opnieuw uit te nodigen om lopende 

zaken op de agenda in Den Haag te krijgen.  

 

10 sluiting 

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

staat gepland op donderdag 13 oktober 2016. 

 


