
      

Betreft:  verslag vergadering sectoroverleg Ambulancezorg 

Datum:  donderdag 24 maart 2016 

Locatie:  IJselstaete, Industrieweg 31, 3401 MA IJsselstein 

 

Aanwezig:  Marco, (voorzitter) Kees, Marcello, Henri, Harriette en Peter (verslag) 

Afwezig: Dick, Woutrielle, Erik Jan 

 

 

Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom De agenda wordt 

vastgesteld. 

 

Vaststelt Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

Verslag vorige vergadering (21 januari 2016) 

Laatste regel “MKZ gaat naar Rotterdam” moet worden verwijderd. Er wordt onderzoek gedaan 

naar een eventuele reorganisatie. Dit dient aangepast te worden in het verslag. 

De rest van het verslag wordt vastgesteld. 

 

CAO onderhandelingen 

Regulier paritair cao overleg (kwaliteitsagenda) 

De leden van het sectoroverleg hebben uitgebreid gereageerd. Dit document is afgestemd met de 

FNV. De kwaliteitsagenda ziet er als volgt uit:  

Duurzame inzetbaarheid, inrichting ambulancezorg, scholing, en vorming, roosters en werktijden, 

wijze van leidinggeven. 

 

Er komt een uitnodiging van CAO om de kwaliteitsagenda vorm te geven. Op 12 april is er een 

eerste bijeenkomst gepland. De nadere uitwerking moet daar worden vastgesteld  

 

E.e.a. zal moeten worden uitgewerkt in stuurgroepen en werkgroepen. De vraag is wie zich hiervoor 

wil gaan inzetten. Het is lastig te overzien hoeveel werk dit gaat opleveren. Vraag één op de eerste 

bijeenkomst is de vraag hoe e.a. gefaciliteerd kan worden voor de werknemers aan de diverse 

overlegvormen die gaan ontstaan. De voorzitter wil voorkomen dat er een afbreuk risico ontstaat.  

 

In de vergadering discussieert men verder over het eerder stoppen met werken omdat men 67 jaar 

als onrealistisch beschouwd. De ambulancesector is echter geen overheidsinstelling wat de situatie 

er niet gemakkelijker op maakt. 

 

ORT doorbetaling tijdens vakantie 

Er is een landelijke discussie ontstaan in de berekeningssystematiek die toegepast is voor de 

berekening van de éénmalige uitkering. De FNV is het niet eens met de berekeningsmethodiek.  

Bij de politie is de ORT doorbetaling buiten de cao geregeld. Hier is een duidelijke scheiding 

toegepast.  

 

Aanstaande dinsdag zal hierover een gesprek plaatsvinden tussen AZN en de vakbonden. Er zijn in 



het land vele vragen. Er is toch enige onduidelijkheid. Dit speelt met name voor de toekomst. Waar 

het feitelijk over gaat is de berekening van het uurloon. De systematiek bepaalt mede het uurloon en 

het eindbedrag.  

Marco stelt voor de systematiek van de politie te willen gaan gebruiken voor de toekomst.  

Diverse rekenmodellen geven aan dat de uitkomsten verschillend zijn. Overwogen moet worden of 

een externe expert aan te laten schuiven bij dit overleg.  

 

Herberekening naar het verleden zal vanwege de finale kwijting waarschijnlijk lastig zijn. De 

toekomstagenda is van belang. Duidelijkheid omtrent deze regeling is essentieel.  

 

Terugkoppeling commissies 

Arbeidsvoorwaarden (bij CAO onderhandelingen) 

Voor de pauze uitgebreid besproken en behoeft verder geen aanvulling. 

 

Communicatie 

Website van het CNV is up to date. De vergadering is wel van mening dat wij meer aan PR moeten 

gaan doen.  

 

Beroepsinhoud 

De ontwikkelingen van de Landelijke Meldkamer Organisatie liggen zo goed als stil. De discussie 

gaat met name over wie eindverantwoordelijk is.  De minister heeft aangegeven dat er een multi 

intake proef gaat komen.  

 

Tijdelijke Wet Ambulance Zorg  

De vraag die aan de orde is of wij hier iets actiefs mee willen doen.  Voorgesteld wordt om een brief 

op te stellen richting de tweede kamer fracties. Harriette maakt een concept brief als vervolg op 

haar bezoek aan de tweede kamer. 

 

Bachelor Medische Hulpverlening  

Voor zover ons bekent werken er geen afgestudeerde BMH studenten zelfstandig op de ambulance.  

De vacature in Limburg om een basisarts in te gaan zetten op de ambulance is aan de orde geweest. 

De vergadering is niet direct tegen doch stelt vast dat de vacature niet past binnen de vastgestelde 

nota verantwoorde ambulancezorg. Peter gaat hier verder informatie over inwinnen. 

Zorgen worden wel geuit over de verschillende competenties die gebruikt worden voor de primaire 

functie van ambulance verpleegkundige. 

  

Duurzame Inzetbaarheid 

Het Witte Kruis heeft een landelijke commissie opgericht, De commissie is begonnen met een 

inventarisatie. Door het verzamelen van de informatie hoopt men in november 2017 beleid 

ontwikkeld te hebben voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Wat kan je van werknemers of 

werkgevers verwachten is een belangrijke vraag.   

 

Algemene Vergadering / Kwartiermakergroep / Sectorbestuur 

Henri twijfelt om te gaan. Met name de tijdsinspanning is item welke moeilijk in te schatten is. 

Marco brengt Henri in contact met de afgevaardigde van de ziekenhuizen. De vergadering besluit 

Henri voor te dragen voor de periode van vier jaar. 

 

 

Interpretatie commissie 

Er is een onafhankelijke ombudsman gevonden. In de eerstvolgende vergadering tussen bonden en 

werkgevers wordt dit besproken. Het sectoroverleg wacht dit overleg af. 

 



Regionieuws & Rondvraag 

Op 1 april komt de inspecteur van IGZ langs in Amsterdam 

 

Het WK heeft een nieuw roosterprogramma gekocht.  

 

Suzanne Kruizinga heeft een bezoek gebracht aan de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. 

Verder erkent de regio het probleem van de reistijd ivm het werken op andere posten. De werkgever 

is hierover in overleg met de ondernemingsraad.  

 

Sluiting 

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Volgende vergadering:  

12 mei 2016 


