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Verlenging periode FWG implementatie (maart 2021)
De implementatie van functiewaardering FWG zoals afgesproken in de cao ambulancezorg
2020 2021 is op dit moment in volle gang. In het reguliere cao-overleg van 2 maart 2021 is
besloten de implementatieperiode een half jaar te verlengen. Dit vanwege de vele signalen dat
de einddatum van 1 juli 2021 uit de cao niet voor alle functies haalbaar is. Met deze
uitloopruimte kan elke werkgever de implementatie zorgvuldig afronden voor 1 januari 2022.

Toelichting uitbreiding functieboek (maart 2021)
Het functieboek is uitgebreid met twee nieuwe voorbeeldfuncties passend binnen het
kwaliteitskader laag- en middencomplexe ambulancezorg. Cao-partijen hebben daarbij
bijgaande toelichting aan de werkgevers beschikbaar gesteld met advies van cao-partijen in
afstemming met FWG over hoe om te gaan met deze nieuwe functies. Dit aangezien het
kwaliteitskader na de FWG peildatum 1 januari 2020 definitief is ingegaan en er daarvoor
pilots liepen.
Zie de bijlage bij dit document.

Kwaliteitseisen functiebeschrijving (augustus 2020)
De cao-artikelen over de invoering van FWG en het functieboek zijn op 8 juli 2020
beschikbaar gesteld door cao-partijen. Deze artikelen zijn opgenomen in de cao en alle
informatie is ook terug te vinden op www.fwg.nl/ambulancezorg.
In artikel 3 van het protocol in de cao ambulancezorg wordt verwezen naar de volledige
teksten over de kwaliteitseisen die van toepassing zijn bij het opstellen van een
functiebeschrijving. Deze volledige teksten zijn als bijlage bij dit document te vinden. Het leek
cao-partijen handig als werkgevers en werknemers ook de beschikking hebben over deze
uitgebreidere achtergrondinformatie.
Zie de bijlage bij dit document.

Toelichting bij functiebeschrijvingen middencomplexe
ambulancezorg
11 februari 2021

Inleiding
Cao-partijen hebben FWG eind 2020 de opdracht gegeven om de functie Verpleegkundige middencomplexe Ambulancezorg en Chauffeur middencomplexe Ambulancezorg te onderzoeken.
Aanleiding hiervoor was het inmiddels vastgestelde Kwaliteitskader laag en middencomplexe
ambulancezorg (hierna “kwaliteitskader)”en de wens van cao-partijen om te beschikken over
voorbeeldfuncties die hierop aansluiten.
FWG heeft op basis van het kwaliteitskader en de ervaringen die in de pilots zijn opgedaan twee
functiebeschrijvingen opgesteld (zie bijlage). Dit voor de functie van verpleegkundige en voor de
functie van chauffeur. Cao-partijen hebben deze twee functiebeschrijvingen besproken. Daarbij
hebben zij een advies opgesteld over de wijze waarop met deze functies, gezien het lopende FWGimplementatieproces, kan worden omgegaan.
Functieboek en uitrol
Cao-partijen hebben besloten om beide functies op te nemen in het functieboek. Deze
functiebeschrijvingen kunnen daarmee door de werkgevers worden gebruikt als basis voor de op te
stellen functiebeschrijvingen. Dit uiteraard verder met inachtneming van afspraken die in de Cao
Ambulancezorg zijn opgenomen. Voor het in de praktijk gebruiken van deze functies hebben caopartijen het volgende besproken.
De uitrol van deze middencomplexe functies kan strikt genomen pas starten nadat de
implementatie van FWG heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat een functiebeschrijving (stand 1
januari 2020) is aangeboden aan de medewerker, deze definitief is geworden en ook de
daaropvolgende indeling definitief is. Dit zal daarmee voor de meeste organisaties theoretisch
ertoe leiden dat deze pas later tot een implementatie van het kwaliteitskader bij de betreffende
functies kan overgaan. Echter, in de praktijk zal de uitwerking van de implementatie van FWG en
de implementatie van het kwaliteitskader niet volgordelijk plaatsvinden.
Cao-partijen beseffen dat dit tot vraagstukken kan leiden hoe hier mee om te gaan. Voor de sector
ambulancezorg (en in ieder geval in 22 RAV’s) is er feitelijk sprake van wat kan worden beschouwd
als een nieuwe functie. Daarbij is de verwachting van cao-partijen dat gezien het wat ‘restrictieve’
functiebeeld uit het kwaliteitskader dat deze functie zich verder in de praktijk zal gaan
uitkristalliseren. Feitelijk moet het kwaliteitskader zich nu in de praktijk gaan bewijzen en gaan
“zetten”. Cao-partijen willen daar specifiek rekening mee houden en de ambulancezorgorganisaties
ruimte hiervoor bieden.

Advies
Het advies voor de hantering van de middencomplexe zorgfuncties van cao-partijen luidt als volgt:


Cao-partijen achten het wenselijk om de implementatie van FWG per 1-1-2020 en die van
midden- complex procedureel te scheiden;



aangezien voor de meeste RAV’s de functies middencomplex als ‘nieuw’ te betitelen zijn (in
die zin dat geen sprake is van een “daadwerkelijk uitgeoefende functie” (de IST-situatie)
zoals de cao stelt, adviseren cao-partijen om deze functies voor de duur van maximaal een
half jaar (‘eenzijdig’) te beschrijven zoals deze wordt ingesteld door de werkgever (de
SOLL-situatie);



bij het aanbieden van één van de functies middencomplexe zorg wordt, op basis van die
beschrijving, een voorlopige indeling gehanteerd;



na een half jaar wordt geëvalueerd of, gezien de daadwerkelijke uitgeoefende activiteiten
in de functie, de functiebeschrijving en daarmee de gehanteerde indeling juist zijn geweest.
Zo nodig leidt dit tot een aanpassing van de functiebeschrijving en/ of de indeling. De
medewerker heeft de mogelijkheid om dan desgewenst bezwaar te maken;



als er sprake is van een hogere indeling vinden de salarisgevolgen met terugwerkende
kracht plaats (naar een nader te bepalen datum). Als er sprake is van een lagere indeling
dan geldt formeel voor de functie die (lagere) indeling. De gemaakte salarisafspraken
blijven van kracht;



deze werkwijze wordt in de eerstvolgende cao geformaliseerd.

Volledigheidshalve hierbij nogmaals de informatie die eerder is verstrekt en die van toepassing kan
zijn voor de organisaties die aan de pilot hebben deelgenomen:


medewerkers in de drie pilotregio’s die aangesteld zijn als medium care verpleegkundige in
het kader van de pilot rondom de zorgambulance krijgen, als dit conform het
personeelsdossier de daadwerkelijke functie op 1 januari 2020 was, een functiebeschrijving
van die functie. Dit is overigens veelal in de praktijk door de pilotregio’s ook al uitgevoerd.

