
      
Betreft:   Verslag vergadering Sectorgroep Ambulancezorg 
Datum:  Donderdag 17 november 2016 
Locatie:  IJselstaete, Industrieweg 31, 3401 MA IJsselstein 
 
Aanwezig:  Marco, Erik Jan, Woutriëlle (voorzitter), Peter (verslag), Henri, Marcello en Harriëtte 
Afwezig: Kees 

 
 

1 Opening 10:00 uur 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Als eerste wordt stilgestaan bij het overlijden van Dick Bruining, lid van de sectorgroep, die in de afgelopen 
week is overleden. Marco doet verslag van zijn laatste bezoek aan Dick. De vergadering vangt aan met een 
minuut stilte.  
 

2 Vaststellen agenda 
Aanvullend bij punt 5 is de standplaatsenproblematiek 
 

3 Vaststelling verslag vergadering 13 oktober 2016 
Met diverse aanpassingen wordt het verslag vastgesteld. 
 
Mededelingen 
- Marco komt de volgende vergadering 15 december na de lunch. 
- Suzanne Kruizinga zal ook het middaggedeelte van de vergadering bijwonen 
- Peter is in verband met vakantie afwezig. 

- Henri geeft aan dat er nog één zaak loopt ivm het doorbetalen ORT bij een collega die tussentijds 
een overstap heeft gemaakt. 

 
4 Terugkoppeling regulier cao overleg (kwaliteitsagenda) 

Op 7 november 2016 heeft er een regulier CAO overleg plaatsgevonden. Hoofdonderwerp was de FLO / 
levensloopproblematiek. In een nieuwsbrief d.d. 15 november heeft Marco aan alle leden aangegeven wat 
de uitkomsten hiervan zijn. 
Met betrekkingen tot de kwaliteitsagenda.  

- De werknemers wilden feitelijk eerst een inventarisatie wat we in de CAO hebben afgesproken en 
wat gerealiseerd is.  

- Als tweede gaat onderzocht worden wat de stand van zaken is met betrekking tot de harmonisatie. 
- In 2017 komen er bijeenkomsten voor HR medewerkers en andere geïnteresseerden waarbij de 

huidige CAO afspraken worden geïnventariseerd. Deze bijeenkomsten worden gezamenlijk door de 
werkgevers en werknemers georganiseerd.  

 
5 ORT doorbetaling tijdens vakantie 

De sectorgroep neemt kennis van een nog lopende zaak van een lid welke niet akkoord is gegaan met de 
vaststellingsovereenkomst. Dit individuele geval is inmiddels een langdurige zaak aan het worden. 
 
5a Standplaatsen 
Omgaan met reistijd naar een andere standplaats is onderwerp van gesprek. In het land wordt hier heel 
verschillend met omgegaan. Het blijft vreemd dat de werknemers die op een andere post moeten werken dit 
in eigen tijd moeten doen. Het standplaatsen verhaal is een hot item bij veel diensten in het land.  In sommige 
regio’s loopt dit onderwerp al sinds 2009.  
Marco zal een inventarisatie maken van onderwerpen van CAO afspraken die niet nagekomen worden. Deze 
inventarisatie zal verwoord worden in een brief en aangeboden worden aan de CAO partijen. De 
verwachting is dat deze brief op 24 januari 2017 besproken zal gaan worden in het eerstvolgende CAO 
overleg.  



 
6 Terugkoppeling commissies 

 
a. Communicatie 

- De website is reeds gedeeltelijk aangepast. Het plan is de website voor 2017 om te bouwen naar 
een soort LinkedIn omgeving.   

- Er moet een jaarplan gemaakt worden. Dit jaarplan met begroting zal moeten worden aangeboden 
aan het verenigingsbureau. Marco stelt voor dat hij een concept jaarplan aanbiedt aan de 
sectorgroep 

- Het jaarplan 2018 gaat iets veranderen. Dit plan dient rond de zomer 2017 gereed te zijn en te 
voldoen aan een raamwerk vastgesteld door het CNV. Verjonging en verbinding is het uiteindelijke 
doel van deze efficiency slag. 

- Voor de sectorgroep gaat er een APP beschikbaar komen om reiskosten te declareren.  
- CNV heeft een inventarisatie gemaakt over zaken die de arbeidsinspectie aangaan. Het CNV gaat 

aandringen op uitbereiding van de capaciteit arbeidsinspectie om de misstanden bij de 
ambulancediensten sneller aan te pakken.   
 
b. Beroepsinhoud 

LMO: 
Geen nieuwe ontwikkelingen. Een pilot in het zuiden van Nederland stagneert. 

  
TWAZ 
Er komt een brief vanuit AZN om een gezamenlijk standpunt te formuleren richting de 
kabinetsformatie. 

 
BMH 
Er gaat een pilot gestart worden voor vijf jaar. 18 gesubsidieerde plaatsen komen 
beschikbaar per jaar verdeeld over het land. Veel zaken zijn echter nog niet geregeld. (vast 
contract, rechtspositie t.o.v. de CAO, BIG registratie etc). Veel onzekerheid op dit moment. De 
minister moet een tijdelijke BIG ontheffing verlenen.  

  
 Duurzame Inzetbaarheid 

Ambtenaren status, wet normalisering ambtenaren. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn 
van deze gewijzigde wetgeving. Op 3 november 2016 heeft hierover een kortgeding 
gediend waarvan de uitspraak op dit moment nog niet bekend is. De vraag is ook wat dit 
voor gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het pensioen. Er wordt onderzocht wat de 
consequenties hiervan zijn.    

 
Brandweer principe akkoord 

 Het eerder stoppen met werken binnen deze CAO schijnt, in tegenstelling tot hetgeen in de 
media wordt beweerd, maar te gelden voor een relatief beperkte groep brandweermensen 
(200-600 FTE). E.e.a. zal worden uitgewerkt waarna dit akkoord wellicht een leidraad kan 
zijn voor de ambulancesector. 

 
c. Algemene Vergadering Sectorbestuur 

De notulen van de laatst gehouden vergadering zal worden doorgezonden. Volgende 
vergadering is 8 december. 

 
7 Regionieuws & Rondvraag 
In sommige regio’s worden toeslagen betaald voor aanvullende werkzaamheden. Door toenemende drukte is 
het steeds lastiger om nevenwerkzaamheden te verrichten. Binnen de verschillende RAV’s wordt hier 
verschillend mee omgegaan. 
 
De RAVU is uitgeroepen tot best presterende werkgever.  
 

8 Sluiting 
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is donderdag 15 
december 2016. 
 


