Behouden huidige medewerkers voor de sector
Goede arbeidsvoo waarden
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Visie op arbeidsvoo waarden
De ambulancesector vindt het belangrijk om op onderdelen aansluiting te
zoeken bij de arbeidsvoo waarden van ziekenhuizen. Redenen hie voor

Cao-pa tijen hebben tijdens de cao-onderhandelingen in 2020

zijn de intensivering van de samenwerking met acute zorgpa tners en de

afsp aken gemaakt, waardoor de arbeidsvoo waarden beter

positie van de ambulancesector op de arbeidsmarkt. Ook worden

aansluiten bij de acute zorg. Dit maakt dat de sector

knelpunten voor sector overschrijdend loopbaanbeleid door deze

aantrekkelijker is voor zowel nieuwe, als huidige medewerkers.

aansluiting verminderd.

Cao ambulancezorg 2020 - 2021

Looptijd cao en mobiele app

Samenvatting afsp aken

Looptijd cao

Een salarisverhoging gelijk aan de cao-ziekenhuizen (5% in 2020 en 3% in 2021) en eenmalige uitkering gelijk aan de cao-ziekenhuizen
(€ 1.200 naar ato). De onregelmatigheidstoeslag is vanaf 1 oktober 2020 gelijk aan de cao-ziekenhuizen.
Invoering functiewaardering FWG waarbij medewerkers hun salaris en oude salarisperspectief behouden.
De verplichte Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor (PAM) komt per 1 januari 2021 te ve vallen en wordt ve vangen door een
vrijwillig Periodiek Medisch Onde zoek (PMO).
De Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren is doorgevoerd en zorgt voor verdere harmonisatie publiek en privaat.
Cao-pa tijen gaan een regeling uitwerken ingaande 1 juli 2021 met drie onderdelen: eerder stoppen met werken, minder werken met

De huidige cao kent een looptijd tot 1 juli 2021. De
onderhandelingen voor de volgende cao sta ten in de loop van
2021.

Mobiele app
In oktober 2020 is de app ‘Cao ambulancezorg’ gelanceerd. De app
is beschikbaar in de appstores van Apple en Google en werkt op
zowel een mobiele telefoon als tablet.

vitaliteitspact en verlof sparen voor later. Daarbij wordt geanticipeerd op de nieuwe wetgeving als gevolg van het pensioenakkoord.
Vanaf 1 januari 2021 kan al worden deelgenomen aan een vitaliteitspact.

2020 2021
Over de cao ambulancezorg
Historie en kenmerken

Betrokken pa tijen
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Standaard cao – geen concurrentie op arbeidsvoo waarden binnen de sector.

Werkgevers ve tegenwoordigd door Ambulancezorg Nederland.

Cao geldt voor alle publieke en private werkgevers en medewerkers in de ambulancezorg.

Werknemers ve tegenwoordigd door vakbond CNV Zorg en Welzijn en

Cao ambulancezorg bestaat sinds 2011 na harmonisatie van vier verschillende cao’s.

FNV Zorg en Welzijn.

Sector Ambulancezorg

Publieke medewerkers vallen onder pensioenregeling ABP, private medewerkers onder PFZW.
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