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STRATEGIE EN BELEID 
• Uitvoeren pilot inzet VSAZ in primair 

proces 

• Uitvoeren project Differentiatie besteld 
vervoer 

• Opstellen strategisch plan voor ZEB 
uitgiftecentralisten 
 

MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
• Uitvoeren project interne opleiding HBO-V’ers 

• Opstellen loopbaanbeleid (inclusief 
functiedifferentiatie 

• Opnieuw inrichten trainerspool 
 

LEIDERSCHAP 
• Samenwerken met 

ketenpartners in ROAZ-
verband ten behoeve van een 
gezamenlijk opleidingsbeleid 

• Toekomstvisie RAV op de 
agenda ROAZ zetten 

SUCCESBEPALENDE FACTOREN 
1. Optimale waardecreatie voor de patiënt 
2. Brede samenwerking met ketenpartners 
3. Aantrekken van nieuwe, gemotiveerde medewerkers 
4. Behouden van bekwame, betrokken medewerkers 
5. Realiseren van prestatieafspraken 
6. Ruimschoots voldoen aan de WAZ-vereisten 
7. Transparant zijn en proactief informeren 
8. Positief beeld van de RAV naar buiten toe 

KLANTEN EN PARTNERS 
 Per 1 juni 2019 is er een strategisch plan 

ZEB uitgiftecentralisten 

 Per 1 juli 2019 zijn er 12 ZEB-chauffeurs 
aangesteld en opgeleid 

 Op 31 december 2019 hebben alle 
chauffeurs 1x ZEB-begeleiding ontvangen 

 Per 1 juli 2020 heeft de RAV een 
zorgambulancedivisie met 
zorgambulances én zorgambulances+ 

 Op 31 december 2020 zijn er 3 
hulpverleningen per chauffeur 
geëvalueerd volgens de ZEB-methodiek 

 Per 1 januari 2022 worden er VSAZ 
ingezet (16 uur per dag) voor het primair 
proces in Breda, Tilburg en Den Bosch  

MISSIE 
 

Helpen is onze passie, ambulancezorg ons vak! 
 
 
SLOGAN 
 
Ambulancezorg vanuit het hart 

VISIE 
 

Wij bieden de patiënt de juiste zorg, op de juiste tijd en de juiste plaats 

Wij zijn een betrouwbare, respectvolle partner 

Wij bieden een dynamische en gezonde werkomgeving 

Wij voeren een publieke taak uit en zijn transparant over bedrijf en resultaten 

MANAGEMENT VAN 
PROCESSEN 
• Uitvoeren ZEB-traject voor 

chauffeurs 

• Uitvoeren project Effectief 
Werken 

• Monitoren en checken 
projecten op het goed en 
volledig doorlopen van de 
PDCA-cyclus 

• Opstellen en uitvoeren interne 
campagne ‘vernieuwde’ 
verbetercyclus  

• Uitvoeren plan van aanpak 
Optimalisatie spreiding en 
beschikbaarheid RAV MWB 

• Uitvoeren plan van aanpak 
Optimalisatie spreiding en 
beschikbaarheid RAV BN 
 

MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
• Uitvoeren project Informatieschermen 

• Uitvoeren project Rooster 

• Vernieuwen RAV-website 
 

 
 

 

BESTUUR EN FINANCIERS 
 Per 1 april 2019 levert de RAV 

MWB de paraatheid conform de 
RIVM-herijking 2016 

 Per 1 mei 2019 levert de RAV BN 
de paraatheid conform de RIVM-
herijking 2017 

 Op 1 juli 2019 zijn er 2 afgeronde 
projecten uit 2018 gecheckt op 
het goed en volledig doorlopen 
van de PDCA-cyclus 

 Op 31 december 2019 zijn er 3 
projecten uit het A3-jaarplan 
2019 gemonitord en gecheckt op 
het goed en volledig doorlopen 
van de PDCA-cyclus 

 Per 1 april 2020 levert de RAV 
MWB de paraatheid conform de 
RIVM-herijking 2017 

Laatst bijgewerkt op 18 februari 2019 

MEDEWERKERS 
 Op 1 maart 2019 hebben alle staf- en 

ondersteunende functies een 
taakinventarisatie gemaakt voor 2019 

 Op 1 juli 2019 is het nieuwe 
roosterprogramma operationeel 

 Vanaf 1 september 2019 worden 15 HBO-
V afgestudeerden per jaar opgeleid tot 
ambulanceverpleegkundige 

 Op 31 december 2019 is er inzicht in de 
tijdsbesteding van elke persoon in staf en  
ondersteuning 

 Op 1 januari 2020 is er een loopbaan-
beleid (inclusief functiedifferentiatie) 

 In het MO van 2021 scoort top down 
communicatie  minimaal een 6,6 

 In het MO van 2021 scoort bottom up 
communicatie minimaal een  6,2   

 ondersteunende functies 
 

MAATSCHAPPIJ 
 Per 1 september 2019 is de 

RAV-website vernieuwd en 
aangepast op het (inter)actief 
informeren van burgers en 
gemeenten 

 


