
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

VOORWOORD 

 

Voor u ligt het adviesrapport ‘Zorg voor interne communicatie’, geschreven door Lizzy Derksen (vierdejaarsstudent 

Communicatie). Dit rapport is geschreven voor de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (onderdeel van de 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid) en richt zich op de interne communicatie. Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik een 

kijkje ‘achter de schermen’ mogen nemen van een mooi vakgebied, de ambulancezorg. Een vakgebied waar een hoop bij 

komt kijken. 

 

Voordat u mijn adviessrapport gaat lezen, wil ik u eerst vertellen dat ik veel dank verschuldigd ben aan vier personen 

die mij geholpen hebben. Mijn begeleiders Melchior, Annemarie, Peter en Arnie wil ik bedanken voor hun inzet, 

vertrouwen en motivatie.  

 

Melchior wil ik bedanken voor het bijsturen van mijn talloze ideeën. Ook van zijn brede kijk op het communicatievak heb 

ik veel mogen leren. Annemarie wil ik bedanken voor haar motivatie en vertrouwen in mij. Ze stond voor mij klaar als dat 

nodig was en zorgde ervoor dat ik de juiste contacten had om mijn onderzoek efficiënt en gestructureerd uit te kunnen 

voeren. Peter is een man met zowel ervaring in de communicatie als ervaring in de ambulancezorg. Als gepassioneerd 

teamleider wist hij mij heel kort en krachtig de hoofdlijnen uit te leggen. Arnie, Annemarie en ik vormden gedurende mijn 

afstudeerperiode een leuk communicatieteam! Deze vier personen hebben mij door dit proces heen geholpen, waar ik 

ze erg dankbaar voor ben.  

 

Deze leerzame afstudeerstage heeft mijn kijk op interne communicatie verdiept en doen verbreden! Graag neem ik u 

mee in mijn bevindingen over de interne communicatie bij de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid. 

         

            Lizzy Derksen 

           Nijmegen, 18 juni 2018 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Probleemstelling 

Sinds een aantal jaren is de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) het overkoepelende moederbedrijf van de 

Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid, afgekort RAV Gelderland-Zuid. De RAV Gelderland-zuid 

bestaat uit een ambulancedienst en een meldkamer die nauw samenwerken met verschillende partners in de 

ketens van spoedeisende hulp en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. De RAV 

Gelderland-Zuid heeft geen eigen communicatieafdeling, maar maakt gebruik van het communicatieteam van 

de VRGZ. Het managementteam (MT) van de RAV heeft echter geen duidelijk inzicht in het gebruik van de 

verschillende ingezette communicatiemiddelen en de informatiebehoeften op de werkvloer 

(ambulanceverpleegkundigen en –chauffeurs) van de RAV Gelderland-Zuid. Het MT van de RAV wil graag inzicht 

in welke communicatiemiddelen de werkvloer gebruikt, welke middelen de lijn-stafmedewerkers inzetten om 

informatie te verspreiden en welke behoeften er bestaan op de werkvloer. Doordat inzicht in deze 

informatiebehoeften ontbreekt en het MT van de RAV merkt dat de onvrede vanaf de werkvloer toeneemt en 

medewerkers zelf prioriteiten stellen aan welke informatie ze wel of niet lezen, is het MT bang dat de werkvloer 

essentiële informatie gaat missen. Om de onvrede te verminderen en de effectiviteit van de interne 

communicatie te verbeteren heeft de RAV Gelderland-Zuid een afstudeerder gevraagd om de huidige en de 

gewenste interne communicatie in kaart te brengen. De hoofdvraag in dit onderzoek is: “Welke verschillen zijn 

er tussen de huidige en gewenste interne communicatie en welke factoren spelen een rol om de tevredenheid 

van de werknemers van de Regionale Ambulancevoorziening te vergroten?“ 

Onderzoeksmethode 

Om zowel de huidige als de gewenste interne communicatie binnen de RAV Gelderland-Zuid te analyseren, is er 

in dit onderzoek gebruik gemaakt van het TOCOM-model van Woudstra en Van Gemert (2005). Dit model maakt 

duidelijk welke factoren van invloed kunnen zijn op de interne communicatie binnen een organisatie. Deze 

factoren zijn onderverdeeld in: organisatiecultuur en –structuur, missie, visie, communicatiecultuur- en 

structuur. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van aanvullende modellen, zoals de QuickScan van Straathof 

(2009) en de theorie van Mintzberg (2013), om deze factoren beter te kunnen analyseren. Aan de hand van 

diepte-interviews is er antwoord verkregen op de hoofdvraag, waaruit de volgende resultaten naar voren zijn 

gekomen: 

Resultaten 

Het voornaamste verschil tussen de huidige en gewenste interne communicatie binnen de RAV Gelderland-Zuid 

heeft te maken met het gevoel van een top-downstructuur, terwijl de medewerkers van de werkvloer alsmede 

de lijn-stafmedewerkers liever een bottom-upstructuur willen. De medewerkers van de werkvloer hebben het 

gevoel dat besluiten vaak in de vorm van mededelingen worden gepresenteerd en dat zij een onvoldoende 

inspraak hebben bij besluiten. Uit de resultaten blijkt dat er momenteel geen duidelijke terugkoppeling van 

besluiten is. Dit zorgt ervoor dat de intrinsieke motivatie van de medewerkers van de werkvloer om zich 

betrokken te voelen bij de organisatie afneemt. De lijn-stafmedewerkers zien echter graag meer betrokkenheid 

van de werkvloer bij bepaalde besluiten binnen de organisatie.  

 

Er is ook geconcludeerd dat de medewerkers van de werkvloer en de lijn-stafmedewerkers behoefte hebben 

aan een duidelijkere structuur in de communicatie. De medewerkers van de werkvloer geven aan dat er 

momenteel té veel middelen worden gebruikt. Doordat verschillende afdelingen van de lijn-staf momenteel 

direct contact hebben met de medewerkers van de werkvloer ontstaan er verschillende communicatiestromen 

en is er geen duidelijke communicatiestructuur. Dit zorgt voor veel ruis op de werkvloer. Zowel de medewerkers 

van de werkvloer als de lijn-stafmedewerkers zien graag één of twee middelen waarmee zij informatie kunnen 

delen of ophalen. Volgens de medewerkers van de werkvloer en de lijn-stafmedewerkers kan veel informatie 

gebundeld worden in ‘need-to-know’ en ‘nice-to-know’.  

 

Daarnaast geven de medewerkers van de werkvloer alsmede de lijn-stafmedewerkers aan dat zij het belangrijk 

vinden dat er een mogelijkheid tot interactie is. Zij geven aan dat zij graag in de vorm van brainstormsessies of 

werkoverleggen de discussie met elkaar aan willen gaan.   
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Strategische overwegingen 

Er zijn verschillende soorten visies op interne communicatie. In dit onderzoek is er een combinatie gemaakt van 

de actie en de interactievisie. Bij de actievisie draait het om het efficiënt en effectief overbrengen van informatie 

en bij de interactievisie gaat het voornamelijk om de interactie, waarbij er betekenis wordt gegeven aan 

bepaalde boodschappen. Uit de resultaten is gebleken dat er momenteel een top-downstructuur heerst binnen 

de RAV Gelderland-Zuid, terwijl zowel de medewerkers van de werkvloer als de lijn-stafmedewerkers liever een 

bottom-upstructuur terugzien. Om dit te realiseren wordt de RAV Gelderland-Zuid geadviseerd om de 

interactievisie op interne communicatie te combineren met de actievisie. De volgende aanbevelingen zijn aan 

de hand van deze strategische keuzes geformuleerd: 

 Geadviseerd wordt om het aantal middelen te reduceren tot alleen Ambuweb, postgebonden teammail 

en persoonlijke mail; 

 Geadviseerd wordt om gebruik te gaan maken van MailChimp voor de postgebonden teammail; 

 Geadviseerd wordt om minder communicatiemiddelen in te zetten (actievisie) en meer face-to-face 

contact te realiseren (interactievisie) door werkoverleggen te introduceren;  

 Geadviseerd wordt om de ‘need-to-know’ informatie via de mail te sturen en beschikbaar te stellen op 

Ambuweb; 

 Geadviseerd wordt om tijdens de werkoverleggen in discussie te gaan over de ‘need-to-know’ 

informatie; 

 Geadviseerd wordt om de werkoverleggen in de vorm van een brainstormsessie te organiseren en niet 

in de vorm van een mededelingronde; 

 Geadviseerd wordt om de ‘nice-to-know’ informatie gebundeld op Ambuweb te plaatsen; 

 Geadviseerd wordt om een betere terugkoppeling te geven over de keuze van bepaalde 

besluitvormingen; 

 Geadviseerd wordt om duidelijke afspraken te maken omtrent besluitvormingen; 

 Geadviseerd wordt om een duidelijke visie op communicatie op te stellen; 

 Geadviseerd wordt om tijdelijk een interne communicatiespecialist aan te nemen.  

 

Door dit advies op te volgen kan de RAV Gelderland-Zuid uiteindelijk een strategisch intern communicatieplan 

opstellen.    
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I. INLEIDING  
1.1  VEILIGHEIDSREGIO GELDERLAND-ZUID 

Dit onderzoeksrapport is geschreven voor de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid, ook wel VRGZ, is één van de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland.  

De VRGZ bestaat uit vijf sectoren (Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 2018):  

 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 

 Regionale Ambulancevoorziening (RAV) 

 Regionale Brandweer (RBGZ) 

 Veiligheidsbureau 

 Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) 

 

Bij de VRGZ werken ca. 550 medewerkers en ca. 710 vrijwilligers van de brandweer. Dit onderzoeksrapport richt 

zich specifiek op de sector Regionale Ambulancevoorziening, afgekort de RAV. 

 

1.2  REGIONALE AMBULANCEVOORZIENING GELDERLAND-ZUID 

De sector Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Gelderland-Zuid is onderdeel van de Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid. De RAV Gelderland-Zuid bestaat uit de ambulancedienst en een meldkamer ambulancezorg 

(MKA). De RAV Gelderland-Zuid werkt nauw samen met andere partners in de keten van spoedeisende hulp en 

de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. De RAV Gelderland-Zuid werkt bijvoorbeeld samen 

met de spoedeisende eerste hulp (SEH) van de ziekenhuizen, huisartsen, politie en GGZ-instellingen.  

 

De RAV Gelderland-Zuid telt circa 217 medewerkers, 20 ambulances (18 voor A-vervoer en 2 voor B-vervoer), 

3 Rapid Responders, 1 mobiele intensive care unit, 5 opkomststandplaatsen en 8 voorwaarde scheppende 

posten. In heel Gelderland-Zuid staan alle ambulances verspreid over de vijf opkomstlocaties: Nijmegen, 

Beuningen, Kesteren, Rumpt en Tiel (Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 2018). 

 

1.3  AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK 

In januari 2017 is er binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) een sector specifiek 

medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden om te achterhalen of de organisatie voldoet aan de 

verwachtingen van de medewerkers en of de organisatie nog steeds naar behoren functioneert. Uit dit 

onderzoek bleek dat de meeste onvrede heerste omtrent de interne communicatie binnen de sector RAV 

Gelderland-Zuid. Gemiddeld gaf de sector RAV Gelderland-Zuid een onvoldoende voor de informatievoorziening 

en de communicatie binnen de VRGZ.  

SCORE RAV 

De informatievoorziening en communicatie  4.3 

 

Het managementteam (MT) van de RAV erkent de onvrede vanuit het werkveld ten aanzien van de interne 

communicatie. Voortbordurend op de uitslag van het MTO, informatie uit teamoverleggen en jaargesprekken 

met de individuele medewerker ten aanzien van de onvrede omtrent de interne communicatie, heeft het 

management van de RAV besloten om een intern onderzoek, in de vorm van een afstudeeronderzoek, uit te 

zetten onder de medewerkers van de RAV. Doel is om te inventariseren waar de onvrede exact beleefd wordt, 

te luisteren waar de behoefte ligt en te kijken waar ideeën/voorstellen liggen ter verbetering. De RAV 

Gelderland-Zuid ziet graag een analyse van de huidige situatie en de gewenste situatie van de interne 

communicatie. In dit onderzoek wordt dan ook zowel de huidige als gewenste situatie van de interne 

communicatie onderzocht op de werkvloer (ambulanceverpleegkundige, -chauffeurs en centralisten) en de lijn-

stafmedewerkers.  
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1.4  DOELSTELLINGEN 

1.4.1 Adviesdoelstelling 

Op 18 juni levert de student een adviesplan in met daarin: 

 Een overzicht waarin staat welke verschillen er zijn tussen de huidige en gewenste interne 

communicatie en welke factoren een rol spelen om de tevredenheid onder de werkvloer te vergroten. 

 Een advies waar zowel de werkvloer als de lijn-stafmedewerkers zichzelf in herkennen. 

 Een implementatieplan met daarin de planning en kosten voor de uitvoering van de aanbevelingen. 

 

1.4.2  Doelstelling  

Het doel van dit onderzoek is om de tevredenheid van de werknemers te vergroten, zodat de medewerkers: 

 een fijne werkomgeving ervaren; 

 alle essentiële informatie tot hun beschikken hebben; 

 op een efficiënte wijze hun werk kunnen uitvoeren. 
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2 Theorie 
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II. THEORETISCH KADER 
In dit hoofdstuk wordt het conceptuele model dat in het onderzoek is gebruikt toegelicht. Om dit model in kaart 

te brengen is er een hoofdvraag met bijhorende subvragen geformuleerd. Om de subvragen te kunnen 

antwoorden zijn er bepaalde onderzoeksmethoden gebruikt. Deze onderzoeksmethoden worden in dit hoofdstuk 

besproken.  

 

2.1 HET TWENTSE ORGANIZATIONAL COMMUNICATION MODEL  

Allereerst wordt het centrale model, ook wel Het 

Twentse Organizational Communication Model, 

afgekort TOCOM-model, toegelicht. Dit model, 

ontwikkeld door Woudstra en Van Gemert, biedt 

een referentiekader voor het ontwerpen van een 

strategische bedrijfscommunicatie. Door middel 

van dit conceptuele kader kan de communicatie 

binnen een organisatie alsmede de communicatie 

tussen organisaties worden geanalyseerd 

(Woudstra en Van Gemert, 2005).  

In het TOCOM-model wordt er een verband gelegd 

tussen organisatie- en communicatie-elementen. 

In figuur 1 worden deze elementen weergegeven. 

De organisatie-elementen bestaan uit: de missie, 

organisatiecultuur en –structuur.  

De communicatie-elementen bestaan uit: de visie, 

communicatiecultuur en –structuur.  

In de kern van het model staan de elementen: 

middelenmix, boodschap, symboliek, het gedrag 

en de vaardigheden. Deze elementen uit de kern 

vormen samen de identiteit van de organisatie 

(Woudstra en Van Gemert, 2005).  

 

Het model kijkt naar de organisatie, communicatie én de identiteit van een organisatie die van invloed kunnen 

zijn op de interne communicatie binnen een organisatie. In het model wordt er niet alleen gekeken naar de 

huidige interne communicatie, maar het model geeft ook inzicht in de beweegredenen van de doelgroep (gedrag 

en vaardigheden). Dit model helpt de RAV Gelderland-Zuid om uiteindelijk met alle gewenste resultaten een 

intern communicatiebeleid op te kunnen stellen (Woudstra en Van Gemert, 2005).  

 

Woudstra en Van Gemert (2005) geven in hun boek een aantal quotes. Deze quotes hebben de onderzoeker 

handvatten gegeven om het TOCOM-model beter te begrijpen: 

“There is a relationship between all the components of the model. Design changes in one of the 

components means a change in the construction of the other components either directly or  

in the long run”(p.15). 

Woudstra en Van Gemert (2005) tonen aan dat verandering van één component van invloed kan zijn op de rest 

van de componenten. Deze schrijvers beschrijven in hun boek het belang van een duidelijke 

communicatiestructuur. Deze structuur uit zich in een weergave van het type middel en de soort informatie. 

 

“A prerequisite for good management is the prior definition of basic policy principles that can serve as 

points of reference; in this case, it requires a vision of communication derived from the organization’s 

vision (its mission statement)” (p.16). 

In bovenstaande quote geven Woudstra en Van Gemert (2005) aan dat het vastleggen van fundamentele 

beginselen een voorwaarde is voor het goed managen binnen een organisatie. In dit geval omschrijven 

Woudstra en Van Gemert het belang van een visie op communicatie. Zij geven aan dat wanneer er binnen 

Figuur 1: Aangepast overgenomen uit ‘Become a 

Communication Expert’ van Woudstra en Van Gemert (2005) 
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organisatie geen duidelijke visie op communicatie is een organisatie geen effectief intern communicatiebeleid 

kan opstellen.  

2.1.1 Externe omgeving buiten beschouwing 

Zoals in figuur 1 is te zien, kent het model een ‘gebogen’ blauwe lijn. Deze lijn bevindt zich om het model heen 

en geeft aan dat de omgeving van een organisatie constant verandert. In dit onderzoek wordt deze lijn buiten 

beschouwing gelaten, omdat het onderzoek zich richt op interne communicatie. De omgeving heeft betrekking 

op de externe communicatie en daar richt dit onderzoek zich niet op.  

 

2.1.2 Verantwoording TOCOM-model  

Doordat de RAV Gelderland-Zuid zowel de huidige als gewenste situatie van de interne communicatie in kaart 

wil brengen, is het TOCOM-model gebruikt. Het brengt de knelpunten in de interne communicatie in kaart. 

Woudstra en Van Gemert (2005) beschrijven in hun boek ‘Become a Communication Expert’ dat er verschillende 

communicatieconcepten gebruikt kunnen worden bij het onderzoeken van de elementen uit het TOCOM-model.   

 

2.1.3  Communicatieconcepten  

Om de organisatiecultuur binnen de RAV Gelderland-Zuid te onderzoeken is er in het onderzoek gebruik 

gemaakt van een QuickScan ontwikkeld door Straathof (2009). Deze QuickScan is in samenwerking met BRIM 

(Rotterdamse Gemeentelijke Organisatie) ontwikkeld en is gebaseerd op de theorie van Sanders en Neuijen 

(1999). Sanders en Neuijen onderscheiden in hun theorie 6 dimensies die de cultuur binnen een organisatie 

weergeven. Per cultuurdimensie heeft Straathof (2009) drie stellingen geformuleerd. Deze stellingen hebben 

allemaal dezelfde waarden en zijn dus niet positief noch negatief. Deze QuickScan met bijhorende dimensies 

van Sanders en Neuijen (1999) staat weergegeven in bijlage 4 en is getoetst onder zowel de medewerkers van 

de werkvloer als die van de lijn-staf. Om de organisatiestructuur te onderzoeken is er gebruik gemaakt van de 

theorie van Mintzberg (2013). Deze theorie wordt in het resultatenhoofdstuk toegelicht.   
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2.2 HOOFDVRAAG 

De RAV Gelderland-Zuid wil graag inzicht in de huidige en gewenste interne communicatie verkrijgen. Aan de 

hand van deze uitgangspunten is de volgende hoofdvraag geformuleerd:  

 

“Welke verschillen zijn er tussen de huidige en gewenste interne communicatie en welke 

factoren spelen een rol om de tevredenheid van de werknemers van de Regionale 

Ambulancevoorziening te vergroten?“ 

 

2.2.1 Subvragen  

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag heeft de onderzoeker samen met de opdrachtgever enkele 

subvragen opgesteld. Deze subvragen zijn deels gebaseerd op het TOCOM-model en luiden als volgt: 

 

1.Wat is de huidige situatie van de interne communicatie van de sector RAV? 

1.1 Wat is de huidige organisatiestructuur?  

1.2 Wat is de huidige organisatiecultuur? 

1.3 Wat zijn de huidige missie en visie? 

1.4 Wat is de huidige communicatiecultuur? 

1.5 Wat is de huidige communicatiestructuur? 

 

2. Wat is de gewenste situatie van de interne communicatie van de sector RAV? 

2.1 Wat is de gewenste organisatiestructuur? 

2.2 Wat is de gewenste organisatiecultuur? 

2.3 Wat zijn de gewenste missie en visie? 

2.4 Wat is de gewenste communicatiecultuur? 

2.5 Wat is de gewenste communicatiestructuur? 

 

3. Hoe ziet de interne communicatie bij Ambulancezorg Gelderland-Midden en RAV Brabant Midden-West-

Noord eruit? 

3.1 Hoe ziet de interne communicatie er bij de Ambulancezorg Gelderland-Midden uit? 

3.2 Hoe ziet de interne communicatie er bij de RAV Brabant Midden-West-Noord uit? 
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III. METHODOLOGIE 
In deze paragraaf wordt het onderzoeksproces in verschillende fasen weergegeven. Er wordt gekeken naar de gekozen 

onderzoeksstrategie, onderzoeksdoelgroep, steekproef, kwaliteit van het onderzoek en de verwerking van de gegevens.  

 

3.1  FASE 1: ONDERZOEKSSTRATEGIE  

In dit onderzoek is er gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksopzet. Kwalitatief onderzoek legt de nadruk op 

de aard van een verschijnsel en niet zo zeer op de omvang van het verschijnsel. Er wordt gekeken naar de 

betekenissen en ervaringen van mensen (Boeije, 2014).  

 

3.1.1  Semigestructureerde diepte-interviews 

Er is gekozen voor semigestructureerde diepte-interviews, waarbij de belangrijkste onderwerpen zijn 

opgenomen in een topic-guide. De onderzoeker heeft aan de hand van semigestructureerde interviews 

geprobeerd om achter de aard van het probleem te komen. Waarbij er antwoord op de volgende vraag wordt 

verkregen:  ‘Hoe wordt de interne communicatie binnen de RAV Gelderland-Zuid ervaren door de medewerkers?’ 

Er is bewust gekozen voor semigestructureerde interviews, zodat de onderzoeker daar waar nodig kon 

doorvragen. 

 

In het onderzoek is voor zowel de lijn-stafmedewerkers als de werkvloer dezelfde topic-guide gebruikt. Deze 

topic-guide is gebaseerd op de verschillende factoren die terugkomen in het TOCOM-model van Woudstra en 

Van Gemert (2005) (zie paragraaf 2.1). Voor de lijn-stafmedewerkers en de medewerkers van de werkvloer zijn 

er aan de hand van deze topics verschillende vragenlijsten op gesteld (zie bijlage 5).   

 

3.1.2  Documentanalyses  

In het onderzoek is er gebruik gemaakt van documenten als jaarverslagen en rapporten. De jaarverslagen zijn 

gebruikt voor verdere informatie over de visie en de missie van de RAV. De rapporten zijn gebruikt voor de 

informatie over de informatiestromen en middelenmix. Deze rapporten dienen als vooronderzoek en zijn ook 

gebruikt voor de beeldvorming van de onderzoeker.  

 

In bijlage 6 staat per subvraag weergegeven welke onderzoeksmethode er is toegepast.  

 

3.2  FASE 2: ONDERZOEKSDOELGROEP  

De onderzoeksdoelgroep in dit onderzoek zijn de medewerkers van de werkvloer en de lijn-stafmedewerkers. 

De werkvloer bestaat uit ambulanceverpleegkundigen (AVP), ambulancechauffeurs (ACH) en de centralisten 

van de meldkamer (MKA). De lijn-staf bestaat uit het managementteam (sector directeur, sectorhoofd, manager 

beheer en ontwikkeling en een medisch manager), teamleiders, beleidsmedewerkers, secretariaat, 

opleidingscoördinator, medewerkers roosterbureau en medewerkers logistiek.  

 

3.3  FASE 3: STEEKPROEF  

De totale onderzoekspopulatie bestaat uit 217 medewerkers. Er zijn 20 interviews gehouden met de werkvloer 

(ambulanceverpleegkundigen en –chauffeurs en de centralisten) uit de teams: Beuningen, Nijmegen, Kesteren, 

Tiel en Rumpt. Er is gekozen voor verscheidenheid binnen de verschillende teams, zodat de resultaten van het 

onderzoek zich niet beperken tot één ambulanceteam. Het onderzoek richt zich immers ook op de interne 

communicatie binnen de gehele sector RAV in de regio Gelderland-Zuid. De respondenten zijn door hun 

teamleiders uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek, waarbij de onderzoeker alle teamleiders heeft 

gevraagd rekening te houden met de volgende samenstelling: 
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Posten Steekproef  

Beuningen              2 AVP en 2 ACH medewerkers 

Tiel   1 AVP en 1 ACH medewerker 

(dit i.v.m. de omvang van de post) 

Rumpt   2 AVP en 2 ACH medewerkers 

Kesteren 1 AVP en 1 ACH medewerker 

(dit i.v.m. de omvang van de post) 

Nijmegen         2 AVP en 2 ACH medewerkers (a-vervoer) 

1 AVP en 1 ACH medewerkers (b-vervoer) 

2 centralisten  

AVP = Ambulanceverpleegkundige          A-vervoer = Spoedeisende ambulancezorg 

ACH = Ambulancechauffeur          B-vervoer = Planbare ambulancezorg 

 

Ook bij de lijn-stafmedewerkers is er, in samenspraak met de opdrachtgever, een bewuste selectie gemaakt om 

14 lijn-stafmedewerkers te interviewen. De lijn-stafmedewerkers zijn via het secretariaat ingepland voor dit 

onderzoek. Bij de samenstelling van de lijn-stafmedewerkers is er gekozen voor minimaal één lijn- of 

stafmedewerker per afdeling.   

 

De ambulanceverpleegkundigen en –chauffeurs werken ongestructureerde diensten en zijn tijdens hun dienst 

direct oproepbaar door de meldkamer. Hierdoor is gekozen voor de sneeuwbalmethode, waarbij de 

onderzoeker alle teamleiders heeft gevraagd om respondenten te selecteren op basis van hun beschikbaarheid, 

interesse en motivatie (Boeije, 2014).  

 

3.3.3  Vergelijkbare organisaties 

De onderzoeker heeft ervoor gekozen om twee vergelijkbare organisaties te benaderen met als doel te 

analyseren hoe de interne communicatie binnen die organisaties eruit ziet en deze te vergelijken met de RAV 

Gelderland-Zuid. Het gaat om Ambulancezorg Gelderland-Midden en RAV Brabant Midden-West-Noord. Er is 

gekozen voor een semigestructureerd interview, waarbij er inzicht wordt verkregen in de huidige interne 

communicatie. De onderzoeker heeft deze interviews gebruikt voor de beeldvorming van de interne 

communicatie bij vergelijkbare RAV’s, deze interviews beperken zich alleen tot de communicatiemiddelen.  

 

Vanwege de beperkte tijd die de onderzoeker had, is er gekozen om het interview met Ambulancezorg 

Gelderland-Midden face-to-face te houden en is het interview met RAV Brabant Midden-West-Noord telefonisch 

afgenomen. Om de betrouwbaarheid te vergroten is er bij het interview met Ambulancezorg Gelderland-Midden 

gebruik gemaakt van een geluidsopname. Het telefonische interview met RAV Brabant Midden-West-Noord, 

wordt gewaarborgd doordat de respondent alle informatie via de mail heeft bevestigd.  

 

3.4  FASE 4: BEHANDELING GEGEVENS  

De diepte-interviews zijn geanonimiseerd, duurden ongeveer 30 minuten per persoon en zijn voorafgaand of 

aansluitend aan de dienst ingepland. Er is gebruik gemaakt van geluidsopnames, maar deze zijn alleen gebruikt 

bij de transcripties. De onderzoeker heeft de betrouwbaarheid proberen te waarborgen door elke respondent 

in een afgesloten ruimte te interviewen. Hierdoor is er geen sprake geweest van beïnvloeding of afleiding van 

de respondenten. Alle interviews zijn woordelijke getranscribeerd in een Word-bestand. De gegevens zijn 

vervolgens geanalyseerd aan de hand van de technieken: open, axiaal en selectief coderen. Om deze gegevens 

te verwerken is er gebruik gemaakt van het programma ATLAS. Ti. Dit programma wordt gebruikt bij het 

analyseren van kwalitatieve onderzoeksdata. 

 

Om de QuickScan (zie bijlage 3) uit te voeren onder de respondenten heeft de onderzoeker ervoor gekozen om 

alle stellingen op een kaartje voor de respondenten voor te leggen. Op elk kaartje stonden twee dimensies met 

steeds drie stellingen. De onderzoeker heeft de respondenten steeds gevraagd om een keus te maken tussen 

de verschillende stellingen. De onderzoeker heeft de respondenten vrijgelaten in het combineren van 

verschillende stellingen. Om de betrouwbaarheid van deze creatieve manier van interviewen te waarborgen zijn 
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er tijdens het interview foto’s gemaakt van deze plaatjes. Op deze manier kon de onderzoeker achteraf 

analyseren welke informatie er is verkregen en welke relaties er gelegd konden worden. 

 

3.5  KWALITEIT VAN ONDERZOEK  

3.5.1  Interne en externe betrouwbaarheid 

Er is gebruik gemaakt van peer debriefing, waarbij de onderzoeker het interview heeft laten beoordelen door 

niet bij het onderzoek betrokken collega’s, om de vraagstelling zo duidelijk mogelijk te formuleren en waar 

nodig te herformuleren (Evers, 2015).  Ook heeft de onderzoeker door gebruik te maken van verschillende 

documentanalyses de interne betrouwbaarheid proberen te waarborgen. De onderzoeker heeft aan de hand 

van deze documentanalyses de waarnemingen van de respondenten tijdens de interviews kunnen controleren 

(voornamelijk bij het onderdeel middelenmix). Bij kwalitatief onderzoek is de externe betrouwbaarheid in 

mindere mate te meten, omdat de omgeving kan veranderen (Evers, 2015). Tijdens de data-analyse is er een 

logboek bijgehouden. Dit logboek draagt bij aan de interne betrouwbaarheid en is terug te vinden in het 

onderzoeksrapport bijlage 7 (p. 170, 171, 172).   

3.5.2  Interne en externe validiteit  

De onderzoeker heeft aan de hand van de topic-guide precies gemeten wat zij wilde weten en hierdoor heeft zij 

de juiste middelen ingezet om deze topics te onderzoeken. Daarnaast is er in het onderzoek gebruik gemaakt 

van opnames om ervoor te zorgen dat de onderzoeker alle interviews nogmaals kan luisteren en beter kan 

interpreteren. Door de peer debriefing is niet alleen de interne betrouwbaarheid vergroot, maar heeft de 

onderzoeker de vraagstelling kunnen bijsturen, zodat de onderzoeker precies heeft gemeten wat zij wilde 

meten. Externe validiteit is in dit onderzoek niet mogelijk, omdat de onderzoeker heeft gekozen voor kwalitatief 

onderzoek (Evers, 2015). Dit heeft te maken met de sneeuwbalmethode, waarbij de respondenten op basis van 

een zelfselectie zijn gekozen. Daarnaast zorgt de kleine steekproef (34 respondenten) bij kwalitatief onderzoek 

ervoor dat de gegevens geen representatieve afspiegeling zijn van de werkvloer.  

 

3.6  ONDERZOEKSPROCES IN EEN TIJDLIJN 

In bijlage 2 staat per deadline het tijdspad aangegeven. De onderzoeker geeft aan welke stappen er zijn 

genomen en hoelang de onderzoeker nodig heeft gehad om de gegevens te verwerken en te analyseren.   
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4 Resultaten 
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IV. RESULTATEN    
In dit hoofdstuk worden de gevonden resultaten uit het onderzoek weergegeven. Allereerst worden de resultaten 

van de huidige situatie besproken met daaropvolgend de resultaten uit de gewenste situatie. In de laatste 

paragraaf worden de superconclusies gegeven, die een begin vormen van het advies.   

 

4.1 CONCLUSIES HUIDIGE INTERNE COMMUNICATIE  

4.1.1  Huidige organisatiestructuur  

De organisatiestructuur van de RAV Gelderland-Zuid kan volgens de theorie van Mintzberg (2013) getypeerd 

worden als de ‘professionele bureaucratie’, waarvan de uitvoerende kern (ambulanceverpleegkundigen en –

chauffeurs) het voornaamste deel vormt. Uit onderzoek (zie onderzoeksrapport, 2018, p. 25, 26) is gebleken 

dat de uitvoerende kern beschikt over veel autonomie, waarbij ze zich verantwoordelijk voelen voor het werk 

dat ze verrichten.  

 

De ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs werken buiten de deur van de organisatie, volledig autonoom. 

Hun werkzaamheden moeten echter wel financieel verantwoord zijn. De lijn-stafmedewerkers willen daar 

controle op uitvoeren, maar dat kan altijd pas achteraf, nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Door de 

beperkte directe controle op de werkzaamheden en de grote mate van verantwoordelijkheden bestaan er twee 

bestuurlijke hiërarchieën binnen een professionele bureaucratische organisatie. Aan de ene kant moeten de 

medewerkers van de werkvloer beschikken over veel eigen verantwoordelijkheid, op basis van de kennis en 

vaardigheden waarover zij dienen te beschikken om het werk uit te kunnen voeren. Aan de andere kant zijn de 

lijn-stafmedewerkers verantwoordelijk voor de financiële kant, budgetteringen en het naleven van afspraken 

met zorgverzekeraars, ketenpartners en de moederorganisatie Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.  

 

Koeleman (2012) koppelt de theorie van Mintzberg (2013) over de ‘professionele bureaucratie’ aan interne 

communicatie en geeft aan dat deze organisatiestructuur een beperkte top-downbenadering kent. Uit de 

resultaten (zie onderzoekrapport, 2018, p. 25, 26) is echter gebleken dat de medewerkers van de werkvloer een 

top-downstructuur ervaren, waardoor zij het gevoel hebben dat zij weinig inbreng in de organisatie hebben. Een 

van de redenen hiervoor is het gevoel dat besluitvormingen in de vorm van mededelingen worden 

gepresenteerd. De medewerkers van de werkvloer geven aan dat zij op de hoogte zijn van de commissies waar 

zij aan kunnen deelnemen, maar de gemiddelde werknemer voelt zich niet geroepen om hieraan deel te nemen. 

De voornaamste reden hiervoor is dat de werkvloer het gevoel heeft dat de input nauwelijks tot niet wordt 

meegenomen in uiteindelijke besluiten.  

 

In de huidige organisatiestructuur (zie onderzoekrapport, 2018, p. 26) staan de teamleiders boven de 

verschillende posten: Rumpt, Kesteren, Beuningen, Tiel en Nijmegen. Ongeveer drie jaar geleden heeft de RAV 

Gelderland-Zuid het takenpakket en de verantwoordelijkheden van de teamleiders uitgebreid, waarbij HRM-

gerelateerde zaken als eerste bij de teamleiders terecht komen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij contracten, 

ziekmeldingen of contacten met bedrijfsartsen. Voorheen lagen de HRM-gerelateerde zaken bij het sectorhoofd 

en teamleiders waren voornamelijk faciliterend. Dat de teamleiders meer verantwoordelijkheden hebben 

gekregen, heeft onder andere te maken met de afstanden binnen de regio Gelderland-Zuid. Er is bewust 

gekozen voor een grotere figuurlijke afstand (qua functie in de organisatie) tussen het sectorhoofd, directeur 

en andere lijn-stafmedewerkers. Eén van de redenen hiervoor is de fysieke afstand tussen de posten en het 

hoofdkantoor, dat in Nijmegen gevestigd is. De teamleiders op de desbetreffende posten staan echter dichter 

bij de teamleden, waardoor het gevoel van deze fysieke afstand wordt verkleind.  
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4.1.2  Huidige organisatiecultuur 

Bij deze subvraag is de QuickScan van Straathof (2009) gebruikt (zie bijlage 4). Hieronder worden de dimensies 

uit de QuickScan verder toegelicht.  

 

Dimensie 1 

Uit onderzoek (zie onderzoeksrapport, 2018, p. 27, 28) is gebleken dat de medewerkers van de werkvloer en de 

lijn-stafmedewerkers aangeven dat de RAV Gelderland-Zuid een pragmatische organisatie is. De cliënt of 

zorgvrager meldt een zorgvraag en deze wordt geïndiceerd door de verpleegkundige meldkamercentralist. 

Wanneer de hulpvraag ‘thuis’ is, wordt een ambulance ingezet. In het geval een zorgvrager vervoerd moet 

worden, bepaalt deze zelf (tot een bepaalde hoogte) naar welk ziekenhuis hij of zij gebracht wil worden. Deze 

pragmatische cultuur zorgt er ook voor dat de medewerkers van de werkvloer veel onderweg zijn. De patiënt 

staat voorop, waardoor de medewerkers van de werkvloer meer ‘buiten’ de organisatie hun werk uitoefenen 

dan ‘binnen’ de organisatie. 

 

Dimensie 2 

Ten aanzien van het uitvoerende werk van de medewerkers van de werkvloer gaat het MT uit van de eigen 

verantwoordelijkheid. Dit zorgt er mede voor dat de medewerkers van de werkvloer zich autonoom en 

verantwoordelijk opstellen in de keuzes die ze maken. De medewerkers van de werkvloer voelen zich het meest 

op hun gemak als er weinig verandering is in het werk en mijden het liefst risico’s binnen de organisatie. Dit 

zorgt ervoor dat ze zich voornamelijk bezighouden met hun eigen proces en minder met de organisatie.  

 

Dimensie 3 

De RAV Gelderland-Zuid is een professionele organisatie, waarbij werknemers zich sterk identificeren met hun 

vak. Mintzberg (2013) geeft aan dat professionals zich het liefst bezig willen houden met hun werk ‘buiten’ de 

organisatie en zich minder willen bezighouden met besluitvormingen ‘binnen’ de organisatie. Uit 

onderzoeksrapport (p. 25, 26) blijkt dat dit tot enige irritatie leidt bij de lijn-stafmedewerkers. Zij zien juist graag 

dat de medewerkers van de werkvloer meedenken en initiatieven tonen in de organisatie t.a.v. besluiten.  

 

Dimensie 4 

De RAV Gelderland-Zuid is een mensgerichte organisatie, waarbij het MT van de RAV rekening houdt met 

persoonlijke problemen. Beslissingen worden genomen in werkgroepen (commissies), maar uit dit onderzoek 

blijkt (zie onderzoeksrapport, 2018, p. 27) dat de medewerkers van de werkvloer het gevoel hebben dat er 

weinig met hun inbreng wordt gedaan, waardoor de intrinsieke motivatie om deel te nemen aan een commissie 

afneemt.  

 
Dimensie 5 

In de theorie van Mintzberg (2013) geeft hij aan dat de professionals (de medewerkers van de werkvloer) tijdens 

hun carrière bepaalde waarden en normen meekrijgen. Deze gedeelde waarden en normen zorgen ervoor dat 

er een open cultuur ontstaat en dat nieuwkomers zich snel thuis voelen. De medewerkers van de werkvloer 

geven aan dat er een gesloten cultuur heerst wat betreft de informatie. Zij geven aan dat er weinig 

transparantie is binnen de RAV Gelderland-Zuid over besluitvormingen en dat er vooral in mededelingen wordt 

gecommuniceerd.  

 

Dimensie 6 

Daarnaast is er een losse controle wat betreft financiële effecten in het dagelijkse werk. Dit betekent niet dat 

er helemaal niet naar wordt omgekeken, maar een ambulancechauffeur of –verpleegkundige houdt zich tijdens 

een noodgeval gewoon minder bezig met de financiële effecten. De lijn-stafmedewerkers zien echter wel toe 

op de financiële effecten en budgetteringen. Daarnaast wordt er binnen de RAV Gelderland-Zuid serieus gepraat 

over vakinhoudelijke informatie, zoals patiëntgegevens. Op de werkvloer is dit minder serieus en is er meer tijd 

voor een grapje.  
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4.1.3  Huidige missie 

De missie van de RAV Gelderland-Zuid luidt: 

“Het toewijzen, coördineren en leveren van professionele en verantwoorde ambulancezorg: doelmatig, 

doeltreffend, patiëntgericht, veilig en afgestemd op de reële behoeften van de patiënt en de 

ketenpartners.” 

 

Zowel de medewerkers van de werkvloer als de lijn-stafmedewerkers weten de missie niet of nauwelijks te 

benoemen, maar geven aan dat deze missie wel hetgeen is waar zij naar streven. De gemiddelde lijn-

stafmedewerker haalt de nieuwe kernwaarden van de Veiligheidsregio en de missie van de RAV door elkaar en 

weet niet precies hoe de missie tot stand is gekomen. Uit de interviews blijkt dat zowel de lijn-staf als de 

werkvloer deze missie en het niet precies kennen daarvan momenteel niet de kern van het probleem vinden, 

omdat iedereen zich kan vinden in de huidige missie. De medewerkers van de werkvloer  geven aan 

nieuwsgieriger te zijn naar de uitvoering hiervan.  

 

4.1.4  Huidige visie 

 De visie van de RAV Gelderland-Zuid luidt: 

 De RAV is een professionele zorginstantie met volgens de landelijke standaard opgeleide en betrokken 

medewerkers 

 De RAV is een actieve partner in de ketens van de spoedeisende hulp en de geneeskundige 

hulpverlening bij ongevallen en rampen 

 De RAV is een innovatieve en resultaatgerichte zorginstelling 

 De RAV is een betrouwbare en stabiele werkgever voor haar medewerkers 

 De RAV is een organisatie met een transparante bedrijfsvoering in toetsbare bedrijfsresultaten 

 
Uit dit onderzoek blijkt (zie onderzoeksrapport, 2018, p. 29) dat de medewerkers van de werkvloer zich over 

het algemeen wel in de visie  kunnen vinden. Uit de resultaten blijkt echter wel dat de meeste medewerkers van 

de werkvloer zich minder kunnen vinden in het onderdeel: De RAV is een organisatie met een transparante 

bedrijfsvoering in toetsbare bedrijfsresultaten. Deze respondenten geven aan dat zij de RAV Gelderland-Zuid 

niet altijd even transparant vinden in de beslissingen die er worden genomen. De medewerkers van de 

werkvloer hebben het gevoel dat er niet altijd naar hun inbreng wordt geluisterd en vragen zich vaak ook af 

waarom er voor een bepaald besluit is gekozen.   

 

4.1.5  Huidige communicatiestructuur 

Uit onderzoek (zie onderzoeksrapport, 2018, p. 30, 31) is gebleken dat er geen duidelijke 

communicatiestructuur is. Het blijkt dat verschillende lijn-stafmedewerkers informatie sturen richting de 

werkvloer, waardoor de werkvloer aangeeft soms dubbel en met overlap informatie te ontvangen (zie 

onderzoeksrapport, 2018, p. 33, 34).  

 

In de huidige communicatiestromen (zie onderzoeksrapport, 2018, p. 30, 31) komt niet duidelijk naar voren dat 

de teamleiders extra verantwoordelijkheden hebben gekregen om de fysieke afstand tussen de werkvloer en 

de lijn-stafmedewerkers te verminderen. De onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden in de 

communicatie kan mede één van de oorzaken zijn van het gevoel dat de werkvloer blijft houden té ver 

verwijderd te zijn van de lijn-stafmedewerkers. De huidige inzet van de top-downgerichte middelen zorgt er dus 

voor dat het gevoel van een top-downstructuur in stand blijft.  

 

Daarnaast geven de medewerkers van de werkvloer aan dat de informatie op veel verschillende middelen 

verspreid staat. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers van de werkvloer niet goed weten waar ze de juiste 

informatie kunnen vinden.  

 

Uit de resultaten blijkt (zie onderzoeksrapport, 2018, p. 33) dat de RAV-nieuwsbrief, teammail en persoonlijke 

mail het meest worden gebruikt door de medewerkers van de werkvloer. Reden hiervoor is dat er direct 

relevante informatie in staat die van meerwaarde is voor hun persoonlijke werkzaamheden.  
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Plein08 en de VRGZ-app worden het minst gebruikt. Als reden wordt genoemd dat de werkvloer van de RAV 

Gelderland-Zuid zich niet verbonden voelt met de VRGZ en er voor hen geen relevante informatie te vinden is. 

Tevens worden de medewerkers van de werkvloer gedemotiveerd door het vele inloggen en het periodiek 

moeten veranderen van de wachtwoorden, voordat zij bij bepaalde informatie kunnen komen. Dit zorgt ervoor 

dat de intrinsieke motivatie om informatie te gaan halen afneemt. De medewerkers van de werkvloer geven 

aan dat zij de intrinsieke gelegenheid hebben om informatie te zoeken; de gelegenheid die de persoon zelf 

beschikbaar wil maken om informatie te zoeken. Ook geven zij aan dat zij de extrinsieke gelegenheid hebben 

om informatie te zoeken; de gelegenheid die wordt aangeboden om informatie te zoeken. Zij geven aan minder 

gebruik te maken van deze gelegenheid vanwege het vele inloggen en de dubbele informatiestromen. 

 

De lijn-stafmedewerkers weten niet goed hoe ze de medewerkers van de werkvloer het beste kunnen bereiken 

en via welk middel ze het beste hun informatie kunnen delen. Zij hebben het gevoel dat informatie soms niet 

goed gelezen wordt en dit zorgt ervoor dat enkele lijn-stafmedewerkers via zoveel mogelijk middelen hun 

informatie delen, om er zeker van te zijn dat de informatie goed is aangekomen. Gevolg is ruis in 

informatievoorziening voor de werkvloer. Zowel de lijn-staf als de werkvloer vindt het belangrijk dat er 

interactie is tussen beide lagen, maar beide partijen weten niet goed hoe ze dit moeten organiseren.  

 

De lijn-stafmedewerkers geven aan dat de opkomst bij vergaderingen in het verleden vaak gering was, waarbij 

de medewerkers van de werkvloer aangeven dat zij deze vergaderingen vaak als mededelingenrondes ervaren.  

Zij geven aan dat deze informatie vaak dubbel wordt besproken.  
 

4.1.6  Huidige communicatiecultuur 

De RAV Gelderland-Zuid heeft momenteel geen duidelijke visie op communicatie vastgelegd. Uit de interviews 

is gebleken dat er momenteel een open cultuur heerst op de werkvloer (zie onderzoeksrapport, 2018, p. 34).  

Enkele medewerkers van de werkvloer geven aan dat men op de werkvloer geneigd is om óver elkaar te praten 

in plaats van mét elkaar. Deze constatering blijkt echter niet het grootste probleem te zijn binnen de interne 

communicatie. De medewerkers van de werkvloer geven aan dat zij het veel vervelender vinden dat er 

momenteel een top-downcultuur heerst, waarbij de informatiestromen gericht zijn op het zenden van 

informatie. Gezien de huidige communicatiestructuur (zie par. 4.1.5) waarbij de werknemers van de werkvloer 

een ‘overload’ aan informatie ervaren, lijkt deze top-downcultuur een gevolg hiervan. De lijn-stafmedewerkers 

geven aan dat zij genoeg informatie beschikbaar stellen voor de medewerkers van de werkvloer, maar er weinig 

van de werkvloer terugkomt.   

 

4.2 CONCLUSIES GEWENSTE INTERNE COMMUNICATIE  

4.2.1  Gewenste organisatiestructuur 

De resultaten tonen aan (zie onderzoeksrapport, 2018, p. 36) dat de meeste medewerkers van de werkvloer 

meer gehoord willen worden. Zij willen dat er meer geluisterd wordt naar wat de wensen en behoeften van de 

medewerkers van de werkvloer zijn t.a.v. besluiten. Uit onderzoek blijkt dat de lijn-stafmedewerkers van 

mening zijn dat er duidelijke afspraken en inzichten moeten komen over wie eindverantwoordelijke is ten 

aanzien van het nemen van definitieve besluiten. Hierdoor kunnen er duidelijke afspraken worden gemaakt 

wanneer medewerkers van de werkvloer wel in de gelegenheid worden gesteld om mee te beslissen of mee te 

denken. De medewerkers van de werkvloer geven aan behoefte te hebben aan brainstorm- of overlegsessies 

waarin ook echt naar hen geluisterd wordt, waardoor zij ook het gevoel hebben dat hun mening ook wat waard 

is.  

 

4.2.2  Gewenste organisatiecultuur 

Op het moment dat de rijdende dienst een ritopdracht krijgt en ‘buiten’ de organisatie aan het werk is, beschikt 

de rijdende dienst over een bepaalde autoriteit om het werk uit te kunnen voeren. Naarmate de medewerkers 

van de werkvloer intern binnen de organisatie hun werkzaamheden uitvoeren, neemt deze professionele 

houding volgens de lijn-stafmedewerkers af. De lijn-stafmedewerkers geven aan dat de werkvloer zich meer 

betrokken mag voelen bij de organisatie, zodat de medewerkers van de werkvloer ook begrijpen waarom 

bepaalde besluiten worden genomen. Daarentegen vinden de medewerkers van de werkvloer de huidige 
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organisatiecultuur prima. Zij zien geen redenen om deze huidige organisatiecultuur te veranderen. Zij zien 

echter wel graag een verandering in de top-downcultuur (zie par. 4.1.6).   

 

4.2.3  Gewenste missie 
Er is gebleken dat meer dan de helft van de medewerkers van de werkvloer aangeeft dat zij zich volledig 

aansluiten bij de missie zoals die momenteel is opgesteld. De respondenten geven aan dat hun grootste 

drijfveer/missie is om goede en patiëntgerichte zorg te leveren. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de missie 

momenteel goed is opgesteld. Ook de lijn-stafmedewerkers geven aan dat de missie momenteel goed is 

opgesteld. Zij zijn wel van mening dat de missie beter uitgedragen kan worden richting de medewerkers van de 

werkvloer.  

 

4.2.4  Gewenste visie 

De visie wordt goed gedragen door de medewerkers van de werkvloer. Zij vragen zich echter wel af in hoeverre 

de RAV Gelderland-Zuid een transparante bedrijfsvoering probeert na te streven. De lijn-stafmedewerkers 

geven daarentegen aan dat zij voldoende informatie beschikbaar stellen binnen de organisatie omtrent 

besluitvormingen. De medewerkers van de werkvloer zien graag meer transparantie over de keuze van 

bepaalde besluiten. Dit blijft volgens de medewerkers van de werkvloer vaak in de top hangen.  

 

Zoals in de huidige communicatiecultuur omschreven staat, zijn er momenteel geen kernwaarden binnen de 

RAV Gelderland-Zuid opgesteld. Deze kernwaarden zorgen voor een duidelijke visie op communicatie. Dat kan 

er mede voor zorgen dat de RAV Gelderland-Zuid het onderdeel ‘transparantie in bedrijfsvoering’ beter kan 

uitdragen en nastreven. In paragraaf 4.2.6 wordt hier dieper op ingegaan.  

 

4.2.5  Gewenste communicatiestructuur 

De werkvloer ziet graag meer structuur in de middelen, waarbij de ‘nice-to-know’ en de ‘need-to-know’ 

informatie gemakkelijk terug te vinden zijn (zie onderzoeksrapport, 2018, p. 38, 39). Het liefst ziet de werkvloer 

de ‘need-to-know’ informatie op Ambuweb of via de mail en de ‘nice-to-know’ informatie via een nieuwsbrief 

of ook via Ambuweb. Al met al is er behoefte aan het bundelen van informatie, zodat er minder ruis is en 

informatie makkelijker terug te vinden is.  

 

De ‘need-to-know’ informatie is volgens de werkvloer: 

 Veranderingen in protocollen 

 Werkafspraken 

 Rooster  

 Ontwikkelingen in het vakgebied 

 Scholing 

 

Deze items zullen dan ook duidelijk naar voren moeten komen op Ambuweb of via de mail. De ‘Nice-to-know’ 

informatie is volgens de werkvloer: 

 Informatie over financiën 

 Lief en leed 

 

Deze items mogen op Ambuweb gedeeld worden. Het is wel belangrijk dat deze informatie gebundeld wordt, 

zodat informatie gemakkelijker terug te vinden is.   

 

Ook de lijn-stafmedewerkers zien graag een betere structuur in de middelen, waardoor ze zekerheid hebben 

dat de informatie goed is overgekomen (zie onderzoeksrapport, 2018, p. 38). De lijn-stafmedewerkers geven 

aan een voorkeur te hebben aan meer interactie met de werkvloer. Een deel van de medewerkers van de 

werkvloer geeft aan ook behoefte te hebben aan deze interactie door middel van een brainstormsessie of 

vergadering. Zij geven echter wel aan dat deze brainstromsessies niet een mededelingenronde moet zijn; dit 

was in het verleden wel het geval. Dit zorgt er namelijk voor dat de intrinsieke motivatie om deel te nemen aan 

bijvoorbeeld een commissie afneemt.  
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Al met al is er uit de resultaten gebleken dat de medewerkers van de werkvloer en de lijn-stafmedewerkers 

graag een verandering zien in de huidige communicatiestructuur. 

 

4.2.6  Gewenste communicatiecultuur 

De werkvloer vindt het belangrijk dat de communicatie binnen de RAV eerlijk en duidelijk is (zie 

onderzoeksrapport, 2018, p. 39). De lijn-stafmedewerkers delen dezelfde waarden eerlijkheid en duidelijkheid, 

waarbij zij het ook belangrijk vinden dat er een mogelijkheid tot interactie is. 

 

Opvallend is dat zij allebei dezelfde waarden delen in de communicatie, maar dit momenteel niet zo wordt 

ervaren. Hier kan de kern van het probleem liggen, waarbij de lijn-stafmedewerkers zo duidelijk en eerlijk 

mogelijk proberen te communiceren en de medewerkers van de werkvloer het gevoel hebben dat er momenteel 

een onduidelijke communicatiestructuur is. Zoals in de huidige organisatiestructuur (zie par. 4.1.1) en de visie 

(zie par. 4.1.4) al naar voren kwam zijn de medewerkers van de werkvloer van mening dat er momenteel niet 

transparant genoeg gecommuniceerd wordt over de besluiten die er binnen de RAV Gelderland-Zuid worden 

genomen, terwijl de lijn-stafmedewerkers het gevoel hebben dat zij de medewerkers voldoende bij bepaalde 

besluiten proberen te betrekken. Hieruit blijkt dus dat het van belang is om een goede visie op communicatie te 

hebben. Dit biedt een mogelijkheid voor de RAV Gelderland-Zuid om deze waarden vast te leggen en intern na 

te leven.  

 

4.3 CONCLUSIES VERGELIJKBARE ORGANISATIES 

Zowel Ambulancezorg Gelderland-Midden als RAV Brabant Midden-West-Noord maakt gebruik of heeft gebruik 

gemaakt van Ambuweb. Uit het onderzoek blijkt dat zij Ambuweb een plat platform vinden, dat erg top-down 

gericht is. Gelderland-Midden geeft aan bezig te zijn met een nieuw systeem, waarin meer interactie met de 

werkvloer mogelijk is. Op het gebied van scholing is er een samenwerking tussen RAV Gelderland-Zuid en 

Gelderland-Midden. Beide organisaties zijn samen aan het oriënteren op de mogelijkheden voor een nieuw 

gezamenlijk te gebruiken systeem. Ook RAV Brabant Midden-West-Noord heeft in het verleden gebruik 

gemaakt van Ambuweb, maar is overgestapt naar Ambupoint.  

 

De RAV Brabant Midden-West-Noord geeft aan momenteel gebruik te maken van een single sign on systeem 

(ondersteund door Ambupoint), waardoor de onvrede over het inloggen bij de medewerkers is verdwenen en zij 

gemakkelijker bij bestanden kunnen komen. De onvrede over het inloggen blijkt ook één van de redenen te zijn 

waardoor de intrinsieke motivatie van de medewerkers van de RAV Gelderland-Zuid afneemt om informatie op 

te zoeken (zie onderzoeksrapport, 2018, p. 33). Toch merkt de RAV Brabant-Midden-West-Noord dat de 

werkvloer op zoek is naar één middel, waardoor de medewerkers niet constant naar een andere applicatie 

hoeven. Momenteel biedt Ambupoint deze mogelijkheid nog niet, maar de onvrede over het inloggen is door het 

single sign on systeem wel verdwenen.  

 

De RAV Brabant-Midden-West-Noord maakt geen gebruik meer van nieuwsbrieven, terwijl de RAV Gelderland-

Zuid momenteel een maandelijkse en een wekelijkse nieuwsbrief inzet. RAV Brabant-Midden-West-Noord is van 

mening dat in deze tijd werknemers voldoende kennis en vaardigheden hebben om de informatie via Ambupoint 

zelf op te halen.  

 

 

 

 

 

 Gewenst 
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Welke verschillen zijn er tussen de huidige en gewenste interne communicatie en welke factoren spelen 

een rol om de tevredenheid van de werknemers van de Regionale Ambulancevoorziening te vergroten? 

 

In dit laatste hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag die in het begin van dit onderzoek is 

opgesteld:  
 

 

 

 

Het voornaamste verschil tussen de huidige en gewenste interne communicatie binnen de RAV Gelderland-Zuid 

heeft te maken met een top-downcommunicatie, terwijl de medewerkers van de werkvloer alsmede de lijn-

stafmedewerkers meer bottom-upcommunicatie willen. Daarnaast is er geconcludeerd dat de medewerkers 

van de werkvloer en de lijn-stafmedewerkers behoefte hebben aan een duidelijkere structuur in de 

communicatie.  

 

1. De huidige middelenmix is momenteel niet naar wens 

Momenteel worden er té veel middelen gebruikt. Zowel de medewerkers van de werkvloer als de lijn-

stafmedewerkers zien graag één of twee middelen waarmee zij informatie kunnen delen of ophalen. De 

medewerkers van de werkvloer zijn van mening dat er iets gedaan moet worden aan het vele inloggen. Zij zien 

graag een oplossing hiervoor, want momenteel zorgt dit voor een afname van de intrinsieke motivatie om een 

middel te gebruiken om informatie op te zoeken. Daarnaast kan veel informatie volgens beide partijen worden 

gebundeld. Een bundeling in ‘need-to-know’ en ‘nice-to-know’ kan ervoor zorgen dat informatie makkelijker 

terug te vinden is.  

 

2. De medewerkers van de werkvloer hebben het gevoel dat besluiten vaak in de vorm van mededelingen worden 

gepresenteerd.  

Momenteel ontbreekt er een duidelijke terugkoppeling van besluitvormingen. Dit zorgt ervoor dat de 

medewerkers van de werkvloer het gevoel hebben dat zij onvoldoende inspraak hebben in besluiten, zij ervaren 

dit als een top-downcultuur. Een duidelijke terugkoppeling van de besluiten zorgt ervoor dat de medewerkers 

van de werkvloer weten wat er met hun inbreng is gedaan. Dit kan zorgen voor meer begrip en motivatie om 

deel te nemen aan een commissie.  

 

3. De organisatiestructuur is niet in lijn met de communicatiestructuur  

Doordat verschillende afdelingen van de lijn-staf momenteel direct contact hebben met de medewerkers van 

de werkvloer ontstaan er verschillende communicatiestromen en is er geen duidelijke communicatiestructuur. 

Dit zorgt voor veel ruis op de werkvloer. Momenteel is de fysieke afstand tussen verschillende posten binnen 

RAV Gelderland-Zuid erg groot, waardoor face-to-face contact lastig te realiseren is. In de organisatiestructuur 

staan de teamleiders dicht bij de medewerkers van de werkvloer, maar dit is weinig terug te zien in de huidige 

communicatiestromen. Het komt nog te vaak voor dat een sectorhoofd of een medisch manager direct 

informatie stuurt richting de werkvloer, zonder dat de teamleider een rol heeft in die communicatie.   

 

4. De medewerkers van de werkvloer beperken zich tot hun eigen werkzaamheden   

Het blijkt dat de medewerkers van de werkvloer zich meer identificeren met hun vak en minder met de 

organisatie. Dit geeft aan dat er geen werkgerelateerd probleem is binnen de RAV Gelderland-Zuid, maar meer 

een communicatief probleem. Doordat de medewerkers een kleine mate van transparantie ervaren en weinig 

van hun inbreng terugzien in besluitvormingen neemt de intrinsieke motivatie om zich betrokken te voelen bij 

de besluiten af. Hierdoor hebben de lijn-stafmedewerkers het gevoel dat de medewerkers van de werkvloer 

zich onvoldoende verdiepen in de keuzes voor bepaalde besluitvormingen. Zij zien juist graag een grotere 

betrokkenheid van de werkvloer bij bepaalde besluiten.  

5. De medewerkers van de werkvloer missen transparantie in de bedrijfsvoering 

Doordat de medewerkers van de werkvloer zich onvoldoende gehoord voelen en informatie lastig kunnen 

terugvinden voelen de medewerkers een beperkte mate van transparantie over bedrijfsvoering. Zij delen dit 

deel uit de visie niet met de lijn-stafmedewerkers. De lijn-stafmedewerkers geven aan dat een duidelijke 

terugkoppeling en structuur in de communicatie ervoor kan zorgen dat de medewerkers van de werkvloer 

weten waar zij informatie kunnen terugvinden en weten wat er met hun inbreng is gedaan.  

 
Zie bijlage 3  

Superconclusie in beeld 

4.4     Superconclusies 
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V. STRATEGIE  
Er is gebleken dat er momenteel geen duidelijke structuur in de communicatiemiddelen is, waardoor de 

medewerkers van de werkvloer informatie lastig kunnen terugvinden en het gevoel hebben dat zij een 

‘overload’ aan informatie ontvangen. Zowel de medewerkers van de werkvloer als de lijn-stafmedewerkers zien 

graag meer bottom-upcommunicatie terug in de organisatie. De medewerkers van de werkvloer zien graag 

meer transparantie omtrent besluitvormingen en de lijn-stafmedewerkers zien graag meer betrokkenheid 

vanuit de werkvloer bij de organisatie. Er zijn verschillende strategische keuzes gemaakt voor de RAV 

Gelderland-Zuid, die onder te verdelen zijn in: reduceren, structureren en introduceren. Allereerst volgt er een 

korte uitleg over twee visies op interne communicatie.  

De middelen die momenteel binnen de RAV Gelderland-Zuid worden ingezet zijn gericht zijn op het zenden van 

informatie. Reijnders (2011) omschrijft deze manier van communiceren als de actievisie op interne 

communicatie. Deze visie gaat uit van een ‘information transfer’, waarbij het voornamelijk draait om het 

effectief en efficiënt overbrengen van informatie (informeren). Er is ook een andere kijk op interne 

communicatie, namelijk de interactievisie. Deze visie kijkt meer naar de ontvanger en de interpretaties van een 

boodschap. Denk aan ontmoetingen zoals een werkoverleg. Ook een digitale ontmoetingsplekken, zoals een 

forum op intranet past bij deze visie op communicatie.  De voorkeur gaat echter wel uit naar fysieke 

ontmoetingen, omdat deze meer mogelijkheden bieden om écht met elkaar één gezamenlijke betekenis te 

creëren. Bij deze visie op communicatie gaat het meer over de betekenisgeving aan en interpretaties van 

boodschappen (Reijnders, 2011). Aan de hand van deze twee visies op communicatie wordt er naar de 

onderdelen reduceren, structureren en introduceren gekeken. Deze worden hieronder verder toegelicht: 

5.1  REDUCEREN  

Binnen de RAV Gelderland-Zuid worden té veel middelen ingezet, waardoor informatie dubbel wordt gestuurd 

of informatie lastig terug te vinden is. Reijnders (2011) noemt in zijn beschrijvingen van de actievisie ook de 

kanttekening dat er in organisaties vaak een teveel aan middelen wordt gebruikt.  

Er bestaan verschillende soorten filters waar informatie 

doorheen gaat, voordat de ontvanger de boodschap zal 

accepteren om er vervolgens naar te handelen. Zoals in 

figuur 4 is te zien, gaat een boodschap door 

verschillende fasen heen. Als een boodschap wordt 

verspreid wil dit niet zeggen dat de boodschap ook is 

ontvangen. Wanneer een boodschap is ontvangen, wil 

dat niet zeggen dat de ontvanger die ook meteen leest. 

Ook kan men er niet van uitgaan dat een boodschap 

meteen wordt begrepen. Als de zender met zijn 

boodschap niet bereikt dat die boodschap wordt 

geaccepteerd door de ontvanger, zal het uiteindelijke 

beoogde effect niet bereikt worden: de ontvanger zal 

niet gaan handelen zoals de zender dat graag ziet.  

Volgens Reijnders (2011) denken veel communicatiespecialisten vanuit een actievisie. “De kans dat de 

ontvanger iets oppikt is groter, als je méér communiceert en als je gebruik maakt van verschillende kanalen die 

dezelfde boodschap vertellen”, aldus Reijnders (2011). Zowel Reijnders (2011) als de gevonden resultaten uit 

het onderzoek tonen aan dat ‘informatie-overload’ een gevolg hiervan is. Een ‘overload’ aan informatie kan 

echter voor ruis zorgen en dit zorgt ervoor dat het effect van de informatieoverdracht steeds kleiner wordt. Het 

is in zo’n situatie van belang dat het aantal top-downgerichte middelen wordt gereduceerd. Daar sluit het advies 

in paragraaf 6.1 op aan. 

Figuur 2: Effecttrechter van informatieoverdracht (Reijnders, 2011) 
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Figuur 3: Trap van Quirke (Reijnders, 2011) 

5.2  STRUCTUREREN  

 Volgens Michels (2016) zijn professionals minder snel te inspireren door een top-downbenadering. Hij stelt dat 

het verstandig is om een actie- en interactievisie te combineren in een organisatie. Om minder ruis te 

veroorzaken en het effect van de informatieoverdracht te vergroten is het van belang om bij ieder middel een 

doel vast te stellen. Daarnaast is het ook van belang om een duidelijke structuur aan te brengen in de afspraken 

wie, vanuit welke positie, op welke momenten, bepaalde boodschappen zal gaan verzenden.  

De ‘Trap van Quirke’ (zie figuur 5) is een model dat aangeeft met 

welk strategisch doel een middel ingezet kan worden. Het model 

geeft vijf in ambitie oplopende doelen met bijbehorende 

middeleninzet weer. ‘Ervan weten’ en ‘begrip hebben’ zijn doelen 

die horen bij de actievisie, namelijk het informeren van mensen. De 

andere doelen behoren tot de interactievisie, waarbij de interactie 

centraal staat. Aan de hand van deze strategische keuzes kan de 

RAV Gelderland-Zuid bepalen welk middel het best van toepassing 

is om het gewenste resultaat te behalen. In de aanbevelingen 

(paragraaf 6.2) wordt hier dieper op ingegaan. 

 

 

 

5.3  INTRODUCEREN   

Bij het kopje introduceren wordt er naar het belang van persoonlijk contact en interactie gekeken. Michels 

(2016) omschrijft in zijn boek ‘Communicatiestrategie’ dat een familieband ervoor zorgt dat losse eenheden 

ergens bij horen. Als lid van een familielid kun je (vaak) rekenen op hulp en vertrouwen, maar het vraagt ook 

om loyaliteit. De medewerkers van de werkvloer van de RAV Gelderland-Zuid voelen in mindere mate deze 

verbondenheid, omdat zij het gevoel hebben dat er onvoldoende naar hen wordt geluisterd. Binnen een 

familiecultuur is het juist belangrijk om gemeenschappelijke verhalen te creëren.  

Om onderlinge verhalen te delen en gezamenlijke werkelijkheden te vormen is het belangrijk om 

topdownbenadering zo veel mogelijk te voorkomen. Om een hechte band te creëren is schriftelijke 

communicatie niet voldoende. Familiedagen, familiebesprekingen of gezamenlijke lunches zorgen voor meer 

verbondenheid, waardoor de medewerkers elkaar echt kennen en de kans om ‘iets voor elkaar over hebben en 

vooral begrip voor elkaar hebben’ groter wordt. 

De familiestrategie wordt vormgegeven door meer uit te gaan van de interactievisie. In de aanbevelingen wordt 

er een combinatie gemaakt tussen de actie en interactievisie. De interactievisie op communicatie zal de 

actievisie versterken, wanneer deze op een juiste manier wordt vormgegeven. Een combinatie van deze twee 

visies vraagt aan de ene kant een gestructureerde middelenmix (actievisie) voor het goed overbrengen van 

informatie en aan de andere kant duidelijke verantwoordelijkheden om de dialoog aan te kunnen gaan 

(interactievisie).  

Om ervoor te zorgen dat alle hierboven genoemde adviezen op een juiste wijze worden geïmplementeerd, wordt 

er een kick-offbijeenkomst geïntroduceerd (zie par. 6.3.5).  
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6 Aanbevelingen 
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Vl.  AANBEVELINGEN  
 

 

6.1  REDUCEREN   

Een actievisie op communicatie vraagt een duidelijke communicatiestructuur en een duidelijke boodschap. Uit 

de resultaten is gebleken dat deze belangrijke elementen momenteel ontbreken. De medewerkers van de 

werkvloer weten niet goed waar ze de informatie kunnen vinden en ervaren een overload aan informatie. De 

resultaten tonen aan dat er een grote behoefte is aan het bundelen van informatie. Het is belangrijk dat de RAV 

Gelderland-Zuid haar middelen gaat reduceren.  

 

Het is van belang dat de RAV Gelderland-Zuid kijkt naar een systeem waarbij er gebruik gemaakt kan worden 

van een single sign on systeem. Op deze manier zorgt de RAV Gelderland-Zuid ervoor dat de medewerkers van 

de werkvloer minder vaak hoeven in te loggen, waardoor zij eerder geneigd zijn om zelf informatie te gaan 

zoeken. Uit de resultaten is gebleken dat Ambupoint dit single sign on systeem ondersteunt. Het systeem 

Ambupoint biedt deze mogelijkheid die de moeite van het nader onderzoeken waard zijn. 

 

De medewerkers van de werkvloer geven aan behoefte te hebben aan het structureren van de ‘need-to-know’ 

en ‘nice- to-know’ informatie. Het is belangrijk dat de RAV Gelderland-Zuid de ‘need-to-know’ informatie via de 

mail stuurt, omdat de medewerkers van de werkvloer weinig moeite hoeven te doen aangezien de mail ‘vanzelf’ 

in de mailbox terecht komt. De medewerkers van de werkvloer geven aan dat de ‘nice-to-know’ informatie op 

middel als Ambuweb mag worden geplaatst. In de aanbevelingen wordt er uitgegaan van Ambuweb en blijft de 

optie voor een ander intranet open.   

 

Ook zou de overlap in informatiestromen aangepakt moeten worden. Momenteel ervaart de werkvloer van de 

RAV Gelderland-Zuid een overlap aan informatie in de RAV-nieuwsbrief en de postgebonden teammail. Daarbij 

is belangrijk dat de RAV Gelderland-Zuid gebruik gaat maken van één nieuwsbrief, namelijk de postgebonden 

teammail. De postgebonden teammail zou verzorgd moeten worden door de teamleiders, zodat de 

persoonsgebonden informatie alleen binnen het team gedeeld wordt. De teamleiders staan immers het dichtst 

bij de werkvloer en weten precies wat er op de posten speelt.  Er wordt geadviseerd om gebruik te maken van 

MailChimp. MailChimp is een gratis tool waarin nieuwsbrieven kunnen worden opgesteld. MailChimp zorgt 

ervoor dat de postgebonden teammails in dezelfde huisstijl worden opgemaakt en dat er gemeten kan worden 

hoeveel medewerkers de nieuwsbrief hebben gelezen. 

 

Zoals uit de resultaten is gebleken zien de medewerkers van de werkvloer geen meerwaarde in Plein08 en de 

VRGZ-app. Een veelgenoemde reden hiervoor is dat deze middelen onvoldoende relevante informatie bevatten 

voor de ambulancemedewerkers. Om duidelijke communicatiestromen te creëren wordt geadviseerd om via 

deze middelen geen ambulancegerelateerde informatie te delen, maar alleen nog te gebruiken voor de VRGZ.  

 

6.2  STRUCTUREREN  

Momenteel wordt de ‘need-to-know’ en ‘nice-to-know’ informatie via de mail gestuurd, op Ambuweb gezet of 

in een nieuwsbrief verwerkt. Dit zorgt er niet alleen voor dat de informatie dubbel gezonden wordt, maar ook 

dat er een overload aan informatie is, waardoor er ruis kan ontstaan. De medewerkers van de werkvloer geven 

aan dat zij noodzakelijke informatie (‘need-to-know’) gemakkelijke terug willen kunnen vinden op Ambuweb. 

Dit gaat dan om zaken als veranderingen in protocollen, werkafspraken, het rooster, ontwikkelingen in het 

vakgebied en scholing. Daarnaast doet de RAV Gelderland-Zuid er verstandig aan als zij deze items actief naar 

voren laat komen op Ambuweb. Deze informatie móet de werkvloer weten om de primaire werkzaamheden uit 

te kunnen oefenen. Het is dan ook belangrijk dat deze informatie direct zichtbaar is en gemakkelijk is terug te 

vinden.  
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Daarbij kan de RAV Gelderland-Zuid zichzelf ook afvragen of deze informatie via de mail gestuurd moet worden 

of dat deze informatie alleen beschikbaar moet zijn op een middel als Ambuweb.  

De intrinsieke motivatie om deze informatie op te halen is er, maar de medewerkers van de werkvloer geven 

aan dat deze informatie vaak lastig terug te vinden is. Dit betekent dat de informatie momenteel niet 

gestructureerd wordt aangeboden op Ambuweb. Hierbij wordt geadviseerd om verandering in protocollen en 

werkafspraken via de mail te sturen en beschikbaar te stellen op Ambuweb. Dit zorgt er namelijk voor dat de 

medewerkers direct op de hoogte zijn van de verandering of werkafspraak en deze altijd tijdens hun dienst 

gemakkelijk erbij kunnen pakken via Ambuweb.  

De postgebonden teammail is bestemd voor zaken als ontwikkelingen in het vakgebied, medische informatie, 

lief en leed (de ‘nice-to-know-informatie’), waarbij ook ‘need-to-know’ informatie over de teams gedeeld kan 

worden. 

  

De RAV Gelderland-Zuid wordt geadviseerd om zowel een actievisie als interactievisie te hanteren voor de 

‘need- to- know’ informatie. Het is bijvoorbeeld belangrijk voor de ambulanceverpleegkundigen en –chauffeurs 

dat werkafspraken en verandering in protocollen (‘need- to-know’) gemakkelijk terug te vinden zijn, door het 

op Ambuweb te zetten (actievisie). Daarnaast is het ook belangrijk dat de lijn-stafmedewerkers en de 

medewerkers van de werkvloer de dialoog met elkaar aangaan, om werkafspraken te maken en de 

veranderingen in protocollen samen door te spreken. Dit zorgt er namelijk voor dat de werkvloer zich ook 

betrokken voelt bij bepaalde werkafspraken (interactievisie). Een duidelijke combinatie van deze twee zorgt 

ervoor dat de medewerkers van de werkvloer enerzijds de informatie zelf kunnen ophalen en anderzijds één 

gemeenschappelijk werkelijkheid kunnen vormen door er met elkaar de dialoog over aan te gaan.   

Wanneer de RAV Gelderland-Zuid de interactievisie gebruikt als aanvulling op de actievisie dan ziet de 

middelen/overlegmatrix er als volgt uit:  

 

 

 
 

 
 

 

Middelenmatrix Strategisch 

doel 

Type info Afzender Frequentie Bijzonderheden 

Ambuweb Ervan weten Combinatie ‘need-

to-know’ & ‘nice- 

to-know’ 

MT, 

teamleiders, 

com. 

afdeling, 

secretariaat 

Op basis van 

relevantie 

Veranderingen in 

protocollen, 

werkafspraken, 

het rooster, 

ontwikkelingen in 

het vakgebied en 

scholing moeten 

duidelijk naar 

voren komen.  

Postgebonden 

teammail 

Ervan weten  ‘Need-to-know’ & 

‘nice-to-know’ 

Teamleiders Maandelijks De postgebonden 

teammail moet via 

Ambuweb op te 

halen zijn. 

Mail  Ervan weten  ‘Need-to-know’ Iedereen  Op basis van 

relevantie 

De belangrijke 

items verandering 

in protocollen en 

werkafspraken 

moeten via de mail 

worden gestuurd.  

Tabel 1: Middelenmatrix 
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6.3  INTRODUCEREN   

6.3.1  Thema-avonden continueren en werkoverleggen introduceren  

Momenteel maakt de RAV Gelderland-Zuid gebruik van thema-avonden, die twee keer per jaar plaatsvinden. 

Deze thema-avonden zijn een mooie aanvulling op de interactievisie. Tijdens deze avonden kunnen de 

verschillende posten (in de hele regio Gelderland-Zuid) met elkaar de dialoog aangaan.  

 

De medewerkers van de werkvloer en de lijn-stafmedewerkers vinden het belangrijk dat er een mogelijkheid 

tot interactie is. De RAV Gelderland-Zuid kan aan deze eis voldoen door periodiek een werkoverleg te 

introduceren.  

 

Door periodiek een werkoverleg te organiseren in plaats van alleen een wekelijkse nieuwsbrief via de mail te 

sturen komen de teamleiders dichter bij het team te staan. Dit betekent niet dat de wekelijkse nieuwsbrief van 

de teamleiders moet verdwijnen, maar dat deze onder de noemer ‘ervan weten’ komt te staan en er betekenis 

aan kan worden gegeven tijdens deze werkoverleggen. De medewerkers moeten met elkaar in gesprek gaan 

over bepaalde items die in de postgebonden teammail naar voren zijn gekomen. Daarbij is het belangrijk dat de 

medewerkers van de werkvloer niet het gevoel krijgen dat dit een mededeling overleg is; dit is momenteel wel 

het geval. Tijdens deze werkoverleggen is het juist van belang om samen met de medewerkers van de werkvloer 

de dialoog aan te gaan, waarbij er gezamenlijk betekenis kan worden gegeven aan bepaalde besluiten, 

mededelingen of onderwerpen. Deze gezamenlijke betekenisgeving stimuleert de familiecultuur en zorgt voor 

meer verbondenheid en begrip. Zolang deze werkoverleggen blijven functioneren als ‘mededelingenrondes’, 

zullen de medewerkers van de werkvloer er geen meerwaarde in zien. De informatie die ze te horen krijgen, 

kunnen ze immers ook terug vinden in de communicatiemiddelen.  

 

 

Overlegmatrix Strategisch 

doel 

Type info Voorzitter Frequentie Bijzonderheden 

Werkoverleg 

(zie par. 6.3.1) 

Zich 

betrokken 

voelen 

‘Need-to-know’ Teamleider 2x in de maand Tijdens deze 

werkoverleggen moet 

het geen 

‘mededelingronde’ 

zijn, maar een 

‘brainstormronde’. 

Commissies  Zich 

verbonden 

voelen 

‘Need-to-know’ 

& ‘nice-to-

know’ 

Commissie 

voorzitter 

Op basis van 

relevantie 

Iedere professional 

kan op basis van zijn 

persoonlijke 

interesses deelnemen 

aan een commissie. 

Thema-

avonden 

Zich 

betrokken 

voelen 

‘Need-to-know’ MT-leden 2x in het jaar Hierbij komen alle 

posten samen en 

worden thema’s 

besproken die uit het 

werkveld komen, 

thema’s die uit de 

jaargesprekken naar 

voren zijn gekomen of 

thema’s die 

noodzakelijk zijn om te 

delen en te bespreken 

met het werkveld. 

Tabel 2: overlegmatrix 
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6.3.2  Afspraken omtrent besluitvorming 

Om ervoor te zorgen dat medewerkers van de werkvloer het gevoel krijgen dat er wel degelijk iets met hun 

inbreng wordt gedaan, is het van belang om duidelijke afspraken te maken als het gaat om het meedenken of 

meebeslissen bij besluitvormingen. Het is van belang dat de teamleiders, commissies en MT-leden weten in 

hoeverre de medewerkers van de werkvloer mogen meedenken en -beslissen. Het is belangrijk om de 

medewerkers bij de werkoverleggen, commissies en thema-avonden duidelijk te maken dat zij mogen 

meedenken bij bepaalde besluiten. Daarbij is het van belang om duidelijkheid te geven over wie 

eindverantwoordelijk is en wat er met hun inbreng is gedaan (terugkoppeling). De volgende keuzes worden 

geadviseerd: 

  

 

6.3.3  Visie op interne communicatie 
Momenteel is er geen duidelijke visie op communicatie binnen de RAV Gelderland-Zuid. Het is belangrijk om 

bepaalde kernwaarden op te stellen die ervoor zorgen dat er een ‘wij-gevoel’ wordt gecreëerd. Buiten het feit 

dat er middelen komen te vervallen en andere middelen worden ingezet is het ook belangrijk om te kijken hoe 

bepaalde waarden kunnen worden nageleefd. De waarden die de medewerkers binnen de RAV Gelderland-

Zuid belangrijk vinden, zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strategisch doel Verantwoordelijk Bijzonderheden 

Werkoverleg Meedenken/beslissen Teamleider De teamleiders moeten ervoor zorgen 

dat er een gezamenlijke werkelijkheid 

gevormd wordt over bepaalde 

discussiepunten. 

Commissies  Meedenken/meebeslissen Commissie voorzitter De voorzitters van de commissie moet 

er voor zorgen dat de keuze voor een 

bepaald besluit goed wordt 

teruggekoppeld richting de 

commissieleden. 

Thema-

avonden 

Meedenken MT-leden Tijdens deze thema-avonden wordt er 

met alle posten gezamenlijk over 

bepaalde issues gesproken. Geef de 

medewerkers het gevoel dat ze 

mogen meedenken en geef duidelijk 

aan dat de eindbeslissing bij de 

directie ligt.  

Tabel 3: Afspraken omtrent besluitvormingen  

Figuur 4: Kernwaarden  
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Daarnaast delen de lijn-stafmedewerkers dezelfde waarden ‘duidelijkheid’ en ‘eerlijkheid’, maar de invulling 

daarvan wordt momenteel door de lijn-stafmedewerkers en de werkvloer anders ervaren. Binnen de RAV 

Gelderland-Zuid is het juist van belang om deze kernwaarden duidelijk vast te legen zodat iedereen zijn invulling 

eraan kan geven. De lijn-staf medewerkers geven aan dat zij tweerichtingsverkeer een belangrijke waarde 

vinden. Zij vinden het belangrijk dat informatie niet alleen wordt gezonden, maar vinden het vooral belangrijk 

dat de mogelijkheid tot interactie er is. Door een periodiek werkoverleg in de vorm van een brainstormsessie te 

introduceren, zorgt de RAV Gelderland-Zuid ervoor dat de medewerkers van de werkvloer een meerwaarde zien 

in een bijeenkomst en de lijn-stafmedewerkers tevreden zijn.    

Het is van belang om deze waarden vast te leggen en per waarde te omschrijven hoe de RAV Gelderland-Zuid 

ervoor zorgt dat deze waarden worden nageleefd. Koeleman (2012) geeft aan dat het bij de invulling van deze 

waarden belangrijk is om een discussie te organiseren, waarbij verschillende afdelingen samenkomen in een 

projectgroep. Daarbij doet de RAV Gelderland-Zuid er goed aan om tijdelijk een interne communicatiespecialist 

aan te nemen die deze projectgroep opstelt en aanstuurt (zie paragraaf 6.3.5).  

De volgende uitgangspunten zijn belangrijk bij het opstellen van een nieuwe visie op de interne communicatie.  

1. Duidelijkheid 

De RAV Gelderland-Zuid hanteert voortaan zowel een actievisie als interactievisie. Dit vraagt een 

duidelijke structuur in de communicatiestromen (meer info: zie de middelenmatrix/overlegmatrix). 

Alle teamleiders zijn het directe aanspreekpunt voor de medewerkers van de werkvloer en tijdens de 

werkoverleggen hebben de medewerkers van de werkvloer de mogelijkheid om informatie op te 

vragen of te delen.  

2. Eerlijkheid 

Binnen de RAV Gelderland-Zuid worden de genomen besluiten teruggekoppeld richting de 

medewerkers van de werkvloer en beschikbaar gesteld op Ambuweb. Besluiten worden genomen op 

basis van de beschikbare mogelijkheden, waarbij de directie altijd de uiteindelijke beslissing neemt.  

3. Tweerichtingsverkeer 

Binnen de RAV Gelderland-Zuid wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan commissies en 

wordt er periodiek een werkoverleg georganiseerd. Tijdens deze werkoverleggen gaan de teamleiders 

de dialoog aan met de medewerkers van de werkvloer.  

Daarnaast is het van belang dat de RAV Gelderland-Zuid een duidelijke visie op interne communicatie hanteert 

tijdens het implementatieproces. Om de veranderingen op een juiste manier te implementeren kan het 

projectteam in discussie gaan over hoe de veranderingen in de interne communicatie het beste kunnen 

aansluiten bij deze kernwaarden.  

De onderzoeker geeft hieronder een aantal suggesties voor de visie op communicatie tijdens het 

implementatieproces: 

1. Duidelijkheid 

Tijdens de kick-off bijeenkomst (zie paragraaf 6.3.5) wordt geadviseerd om duidelijk het verleden en 

heden te benoemen, dus aan te geven waarom deze verandering noodzakelijk is en hoe de RAV 

Gelderland-Zuid verder gaat op communicatief gebied. Daarnaast dient deze kick-offbijeenkomst 

ervoor dat er ruimte wordt vrijgemaakt om de dialoog met de medewerkers van de werkvloer en de 

lijn-stafmedewerkers aan te gaan. Het is belangrijk dat er tijdens deze kick-offbijeenkomst precies 

wordt aangegeven wanneer de verandering zal plaatsvinden.  

2. Eerlijkheid 

Tijdens de kick-offbijeenkomst is het belangrijk om te benoemen wat er in het verleden is gebeurd, 

welke uitgangspunten er zijn gehanteerd en waarom er nu verandering in komt, zodat er een 

gezamenlijke werkelijkheid wordt gevormd over de vervolgstappen. Het is belangrijk om goed na te 
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denken over mogelijke vragen die er tijdens deze kick-offbijeenkomst gesteld kunnen worden. Samen 

met het projectteam kan hier vorm aan worden gegeven.   

3. Tweerichtingsverkeer 

Het is van belang dat er een programma wordt opgesteld, zodat er tijdens de kick-off bijeenkomst in 

groepen gediscussieerd kan worden over de veranderingen. Het is daarbij wel belangrijk dat de vragen 

gezamenlijk worden beantwoord, zodat er één gezamenlijke werkelijkheid gevormd kan worden.  

6.3.4  Vervolgonderzoek  

In de huidige organisatiestructuur ervaren de medewerkers van de werkvloer een top-downstructuur. Dit lijkt 

in tegenspraak met de verandering van drie jaar geleden waarbij er bewust voor is gekozen om het takenpakket 

van de teamleiders uit te breiden om de fysieke afstand tussen de medewerkers van de werkvloer en de lijn-

stafmedewerkers/MT (gevestigd in Nijmegen) te verminderen. De onderzoeker vraagt zich af in hoeverre deze 

verandering in extra verantwoordelijkheden van de teamleiders bekend genoeg is onder de werknemers van de 

werkvloer en in hoeverre deze verandering is doorgevoerd. Het advies is dan ook om te onderzoeken in hoeverre 

deze doorvoering bekend is bij de medewerkers op de werkvloer.  
 

6.3.5  Kick-offbijeenkomst 

Er wordt een kick-off bijeenkomst georganiseerd waar het aangepaste interne communicatiebeleid wordt 

gepresenteerd aan alle medewerkers van de RAV Gelderland-Zuid. Deze kick-offbijeenkomst wordt opgedeeld 

in 3 ploegdiensten, zodat alle medewerkers deze kick-offbijeenkomst kunnen bijwonen. De bijeenkomst duurt 

ongeveer 3 uur. Om de werknemers extra te stimuleren wordt geadviseerd om deze drie uur uit te betalen. In 

de investeringen zijn deze kosten per werknemer meegenomen (zie paragraaf 7.3). Tijdens de kick-

offbijeenkomst komen de volgende aspecten naar voren: 

 

- Waarom is de verandering in de interne communicatie noodzakelijk? (benoem hier het verleden en 

maak een heldere omschakeling naar de toekomst) 

- Waar gaan we heen? (in deze fase is het belangrijk om een gezamenlijke werkelijkheid te creëren)  

- Welke stappen worden genomen om dat doel te bereiken? 

- Evalueren (zorg ervoor dat men in discussie kan gaan. Creëer een open sfeer en laat de medewerkers 

van de werkvloer en lijn-stafmedewerkers in groepen discussiëren. Beantwoord vervolgens alle 

opmerkingen in het geheel, waardoor er één werkelijkheid gevormd kan worden)  

 

6.3.6  Tijdelijk aannemen van een interne communicatiespecialist  
Binnen de RAV is momenteel geen interne communicatiespecialist aanwezig. Momenteel worden de 

communicatietaken en uitingen door verschillende afdelingen gedaan. Er wordt geadviseerd om een interne 

communicatiespecialist aan te nemen die ervoor kan zorgen dat er beleid kan worden opgesteld en 

geïmplementeerd kan worden.  

Deze interne communicatiespecialist moet ervoor zorgen dat er een projectgroep wordt opgesteld, waarbij 

verschillende afdelingen samenkomen en meedenken aan de hiervoor genoemde veranderingen. Deze 

projectgroep ziet er als volgt uit: 5 medewerkers van de werkvloer, 5 teamleiders, 2 lijn-stafmedewerkers en 2 

MT leden. De communicatiespecialist is projectleider van deze projectgroep en zorgt ervoor dat er een intern 

communicatiebeleid wordt opgesteld. Daarnaast zorgt de specialist ervoor dat de middelen op een juiste wijze 

worden ingezet en dat er tijdens de vergaderingen vorm wordt gegeven aan de extra verantwoordelijkheden 

die de teamleiders hebben gekregen. Tot slot zorgt de interne communicatiespecialist voor duidelijke 

agendapunten, een goede spreker en de uitnodigingen voor de kick-offbijeenkomst.  
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Vll.  IMPLEMENTATIE  
 

7.1  ACTIVITEITEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

  

Activiteit Verantwoordelijk Uitvoering 

IC probleem inzien en accepteren Afdeling Communicatie (VRGZ 

breed) + MT-leden 

Afdeling Communicatie en de MT-leden 

komen samen en bespreken de voortgang 

Aannemen van een interne 

communicatieprofessional  

Afdeling Communicatie  De afdeling Communicatie benadert een 

detacheringsbureau en zet een vacature 

uit  

IC probleem inzien Afdeling Communicatie + IC-

professional  

IC-professional de opdracht overdragen 

(instrueren en activeren) 

Projectgroep opstellen + plannen  IC-professional De IC-professional stelt een projectgroep 

samen ( 5 WV, 5 TL, 2 LS, 2 MT) en maakt 

een duidelijke planning van vergaderingen 

Afspraken maken, bijeenkomsten houden voor 

het optimaliseren van de IC 

IC-professional + projectgroep De IC-professional notuleert en brengt alle 

ideeën, benodigdheden, randvoorwaarden 

samen  

Opstellen intern communicatiebeleid IC-professional Bundelen en inkaderen van informatie in 

een intern communicatieplan  

Organiseren kick-offbijeenkomst (zie par. 8.1) IC-professional  Agenda opstellen, locatie regelen, zorgen 

voor een goede spreker, uitnodigingen 

opstellen en versturen 

Kick-offbijeenkomst IC-professional Tijdens deze kick-offbijeenkomst komen 

alle werknemers samen en wordt het oude 

beleid omgezet in nieuw beleid. Er wordt 

informatie gegeven over: 

- Besluitvormingsproces 

- Nieuwe middelenmix 

- Visie op communicatie 

- Introductie werkoverleg 

Toezicht op de uitvoering van het nieuwe interne 

communicatiebeleid 

IC-professional  De IC-professional ziet vanaf het moment 

dat de kick-off bijeenkomst is geweest toe 

op de uitvoering van het nieuwe interne 

communicatiebeleid en helpt daarbij 

Evalueren IC (zie par. 8.2) IC-professional Er komt een nieuw 

medewerkerstevredenheidsonderzoek, 

waardoor de IC-professional de keuze kan 

maken om bij te sturen of de optimaliseren  

Tabel 4: Activiteiten en verantwoordelijkheden 
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7.2  PLANNING 

In deze planning staan de verschillende activiteiten per werkweek aangegeven.  

 

 

 

  

Werkweek Week 

1 

Week 

2 

Week  

3  

Week 

4 

Week 

5 

Week 

6 

Week 

7 

Week 

8 

Week 

9 

Activiteit           

IC probleem inzien en accepteren 1 dag          

Aannemen van een interne 

communicatiespecialist  

3 

dagen 

        

IC probleem inzien  1 dag         

Projectgroep opstellen + plannen  4 

dagen 

1 

dag 

      

Afspraken maken, inkaderen, 

structureren, optimaliseren van de 

IC   

   1 

dag  

1 

dag  

1 

dag  

1 

dag  

1 

dag  

1 

dag  

Werkweek Week 

10 

Week 

11 

Week  

12 

Week 

13 

Week 14 Week 

29 

Week 

30 

                                                           

Activiteit 

       

Opstellen intern 

communicatiebeleid 

5 

dagen 

5 

dagen 

     

Organiseren kick-offbijeenkomst   4 

dagen  

    

Kick-offbijeenkomst    3 

dagen  

   

Toezicht interne 

communicatiebeleid 

    ONBEPERKT  

Evalueren IC       5 

dagen 

5 

dagen  

Tabel 5: Planning 
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7.3  INTERNE UREN 

De kostenberekeningen per functie zijn terug te vinden in bijlage 1. Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op 

basis van het bruto uurloon.  

Activiteit Wie? Aantal uur Kosten 

IC probleem inzien en accepteren Afdeling 

Communicatie (VRGZ 

breed) + MT leden 

1 dag  

8 uur x 3 MT leden 

            X Afd. Com.  

 

€811,04 

Aannemen van een interne 

communicatiespecialist 1 

Afdeling 

Communicatie  

3 dagen 

8 uur x Afd. Com.  

€577,68 

IC probleem inzien Afdeling 

Communicatie + IC 

professional  

1 dag 

8 uur x Afd. Com. 

          X IC prof.  

€365,20 

Projectgroep opstellen + plannen IC professional  5 dagen 

8 uur x IC prof.  

€863,20 

Afspraken maken, inkaderen, structureren, 

optimaliseren van de IC   

IC professional + 

projectgroep 

6 dagen 

8 uur x IC prof. 

          x 2 LS   

          X 2 MT leden 

          X 5 med. werkvloer 

          x 5 teamleiders 

€16.200,96 

Opstellen intern communicatiebeleid IC professional 10 dagen 

8 uur x IC prof. 

€1726,40 

Organiseren kick-offbijeenkomst2 IC professional  4 dagen 

8 uur x IC. Prof.  

 

€690,56 

Kick-offbijeenkomst IC professionals  3 uur 

3 uur x 200 prof. 

9 uur x IC. Prof.    

€12.902,22 

Evalueren IC  IC professional 10 dagen 

8 uur x IC. Prof.  

€1726,40 

 

Extra kosten   

Huren zaal voor 3 dagen*  €1.500,- 

 

Totaal kosten implementatieplan: €37.363,66 

  

                                                           
1 In deze planning wordt het aannemen van een interne communicatiespecialist uitbesteed aan een detacheringsbureau. 

Deze interne communicatiespecialist is in deze planning direct beschikbaar. Daarom zijn er drie dagen voor deze activiteit 

gerekend. 
2 Er wordt een locatie gehuurd in Tiel bij ‘De Betuwe’ €7,50 per persoon inclusief: 

 Onbeperkt koffie en thee 

 Zoete lekkernijen 

 Karaffen ijswater 

 Pepermuntjes/snoepjes 

 

Tabel 6: Interne uren 
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7.4  DOELSTELLINGEN & KPI’S 

In deze paragraaf staan de communicatiedoelstellingen van de aanbevelingen weergegeven. Daarnaast wordt 

er per doelstelling aangegeven hoe er gemeten kan worden of de doelstellingen gehaald zijn. 

Kennis 

Twee maanden na invoering van de aanbevelingen is 80% (174 medewerkers van de 217) van de medewerkers 

op de hoogte van de veranderingen.  

 

 Tijdens de kick-offbijeenkomst is 80% van de werknemers op de hoogte gesteld van de veranderingen.  

 
Houding 

Vier maanden na invoering van de aanbevelingen geeft 70% van de overgebleven medewerkers (122 van de 174 

medewerkers) minimaal een 5,5 voor het onderdeel ‘de informatievoorziening en communicatie’ uit het MTO.  

 Aan de hand van het MTO kan er na vier maanden gemeten worden of de medewerkers vinden dat de 

interne communicatie is verbeterd. Momenteel scoort het MTO op het onderdeel 

‘informatievoorziening en communicatie’ een onvoldoende, namelijk gemiddeld een 4,3. Bij herhaling 

van een MTO kan de RAV Gelderland-Zuid kijken hoeveel medewerkers minimaal een 5,5 toekennen 

aan het onderdeel informatievoorziening en communicatie.   

Gedrag  

Zes maanden na invoering van de aanbevelingen heeft 60% (73 van de 122 medewerkers) van de medewerkers 

de postgebonden teammail geopend. 

 MailChimp biedt de mogelijkheid om te meten hoeveel mensen de nieuwsbrief hebben geopend of 

hebben doorgeklikt op links. In bijlage 7 staat hier meer uitleg over gegeven.  

Zeven maanden na invoering van de aanbevelingen uit 50% (61 van de 122 medewerkers) van de medewerkers 

zijn tevredenheid door deel te nemen aan een werkoverleg. 

 De teamleiders kunnen ook meten hoeveel mensen er deelnemen aan een werkoverleg.  

 Daarnaast kan er ook gemeten worden hoe vaak een werknemer direct contact opzoekt met zijn 

teamleider. Het is belangrijk dat de teamleiders alle signalen binnen de teams doorgeven aan de 

interne communicatiespecialist, zodat er eventueel bijgestuurd kan worden.   

Acht maanden na invoering van de aanbevelingen logt 50% (61 van de 122 medewerkers) van de medewerkers 

in de intranet omgeving.  

 De VRGZ maakt momenteel gebruik van Google Analytics. De RAV Gelderland-Zuid kan door middel van 

Google Analytics precies meten hoeveel mensen er hebben ingelogd op Ambuweb.  

Tien maanden na invoering van de aanbevelingen uit 30% (37 van de 122 medewerkers) van de medewerkers 

zijn tevredenheid door zich aan te melden voor een commissie.  

 De projectleiders van de commissies kunnen bijhouden hoeveel mensen zich aanmelden voor een 

commissie. 
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7.5 OPBRENGSTEN 

De opbrengsten van dit plan zijn niet specifiek uit te drukken in geld, omdat de RAV Gelderland-Zuid een non-

profitorganisatie betreft waaruit geen winst wordt behaald. Het doel van dit onderzoek is echter ook om de 

tevredenheid van de medewerkers van de werkvloer te vergroten, zodat de medewerkers een fijne 

werkomgeving ervaren waarbij zij alle essentiële informatie tot hun beschikking hebben. Daarnaast levert dit 

onderzoek handvatten voor de RAV Gelderland-Zuid bij het opstellen van een interne communicatiebeleid. Op 

financieel gebied valt er niets te verdienen, maar er is wel winst te behalen op persoonlijk en communicatief 

gebied. Er kan wel een schatting worden gemaakt op basis van een het aantal uren dat de werknemers minder 

bezig zijn om informatie te zenden of op te halen.   

7.4.1  Grotere mate van betrokkenheid 

Het hoofdzakelijke doel van dit onderzoek is de tevredenheid onder de medewerkers van de RAV Gelderland-

Zuid vergroten. Doordat de medewerkers van de werkvloer weten naar wie ze toekunnen als er iets is en weten 

dat zij in een commissie kunnen stappen waar hun mening telt, creëert de RAV Gelderland-Zuid een grotere 

mate van betrokkenheid en draagvlak voor besluiten die binnen de organisatie worden genomen.  

 

Een grotere mate van betrokkenheid zorgt voor een fijnere werksfeer, waarbij de medewerkers het gevoel 

hebben dat zij ondersteund worden. Wanneer de RAV Gelderland-Zuid op langere termijn de interne 

communicatie probeert bij te scherpen, kan de RAV Gelderland-Zuid rekenen op waardering en loyaliteit van de 

medewerkers (MKB, 2015). 

Betrokken en tevreden werknemers zullen eerder geneigd zijn om zich in te zetten voor en binnen een 

organisatie. Binnen de RAV Gelderland-Zuid zullen deze tevreden medewerkers zich eerder mengen in een 

commissie of werkoverleg, waar er gediscussieerd kan worden over bepaalde items of besluitvormingen.  

 

7.4.2  Schatting reduceren middelen 

Als het sectorhoofd niet langer meer verantwoordelijk is voor het opstellen van een maandelijkse nieuwsbrief 

dan scheelt hem dit (per maand) ruim geschat in totaal 8 uur. 8 uur x €25,77 = €206,16. Op jaarbasis is dit 

€2.473,92.  

 

7.4.3  Schatting efficiëntere werkwijze 

Doordat de protocollenboeken en werkafspraken gemakkelijker terug te vinden zijn kan het werk efficiënter 

uitgevoerd worden. Als er gesteld wordt dat elke medewerker van de werkvloer per maand een uur bespaart 

om tot zijn informatie te komen, dan levert dit €4.087,74 per maand op (€21,18 x 193*). Op jaarbasis is dit 

€49.052,88.  

 

De hierboven genoemde investeringen kunnen niet in geld worden terugverdiend, omdat de medewerkers van 

de werkvloer hun aanstelling behouden. In de vrijgekomen tijd kunnen ze meer vergaderen met de lijn-

stafmedewerkers.  

 

 

*Deze 193 is gebaseerd op de totale populatie, namelijk 217 werknemers binnen de RAV Gelderland-Zuid min 

alle lijn-stafmedewerkers.  
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lX.  BIJLAGEN  
BIJLAGE 1.  KOSTENBEREKENING  

Alle kosten zijn gebaseerd op de website Loonwijzer ‘salarischeck’. Er is bij alle functies uitgegaan van 5 jaar 

werkervaring. 

Toelichting 

Om uit te rekenen hoeveel uur een werknemer gemiddeld per maand werkt, is er de volgende berekening 

gemaakt: 

Het jaar 2017 bestaat uit 260 werkdagen (Rekenkeizer, z.d.). Om uit te rekenen hoeveel werkdagen er in een 

maand zitten wordt er uitgegaan van 260 : 12= 21.66 werkdagen p.m. Een maand bestaat uit 173,28 

werkuren (21.66 x 8 uur).  

Vuistregel 

Elke werkgever betaalt bovenop het brutosalaris nog kosten. De vuistregel van deze kosten luidt dat er 

bovenop het brutosalaris 30% aan kosten wordt berekend. Deze kosten bestaan bijvoorbeeld uit: 

vakantietoeslag, pensioenkosten, arbeidsongeschiktheid, personeelsverzekeringen etc. 

(Ondernemenmetpersoneel.nl, 2014).     

Functies Bruto maandloon 

werknemer 

Bruto maandloon incl. 

opslag 30% 

Bruto uurloon 

1. Interne communicatiespecialist €2876,- €3738,80 €21,58 

2.Directeur €3928,- €5106,40 €29,47 

3. Managementteam €3436,- €4466,80 €25,77 

6. Ambulancepersoneel €2823,- €3669,90 €21,18 

7. Teamleider €3111,- €4044,40 €23,34 

8. Communicatiemedewerker €3209,- € 4171,70 €24,07 

9. LS-medeweker  €2785,- €3620,50 €20,90 

 

 

Functie Berekening  

1. Interne communicatiespecialist 2876 x 1,3 = 3738,8 

3738,8 : 173,28 = 21,58 

2.Directeur 3928 x 1,3 = 5106,4 

5106,4 : 173,28 = 29,47 

3. Managementteam (manager publieke organisatie) 

Sectorhoofd, medisch leider, manager beheer en 

ontwikkeling 

3436 x 1,3 = 4466,8 

4466,8 : 173,28= 25,77 

6. Ambulancepersoneel (verpleegkundige spoedeisende 

hulp) 

2823 x 1,3 = 3669,9 

3669,9 : 173,28 = 21,18 

7. Teamleider  3111 x 1,3 = 4044,3 

4044,4 : 173,28 = 23,34 

8. Hoofd afdeling communicatie 3209 x 1.3 = 4171,70 

4171,70 : 173,28 = 24,07 

9. LS medewerker (beleidsmedewerker) 2785 x 1,3 = 3620,5 

3620,5 : 173,28 = 20,90 
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BIJLAGE 2. TIJDLIJN 

 

 

Kalenderweek 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Werkweek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Opstartfase                     

Concept plan van 

aanpak 

                    

Definitieve plan van 

aanpak 

                    

Start 

onderzoeksrapport 

                    

Interviewen                      

Gegevens verwerken                     

Concept 

onderzoeksrapport 

                    

Definitieve 

onderzoeksrapport 

                    

Advies schrijven                     

Concept adviesplan                     

Definitieve adviesplan                     
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BIJLAGE 3. SUPERCONCLUSIE IN BEELD  

  
 

 

  



 

39 
 

BIJLAGE 4. QUICKSCAN    

Alle gekozen stellingen zijn geel gemaakt.  

 

 

 

 

 
*De werkvloer geeft aan geen vergaderingen te hebben, dus heeft hier ook geen mening over. Binnen de lijn-staf worden 

vergaderingen wel ingepland op noodzaak en behoefte, daardoor is er gekozen voor de kleur blauw.  

 

*Enkele lijn-stafmedewerkers zouden graag willen dat de medewerkers van de werkvloer zich meer identificeren met de 

organisatie. Er is gekozen voor de kleur rood.  

  

Procesgericht Resultaatgericht 

Mensen binnen de RAV doen hun deel van het werk en voelen 

zich verantwoordelijk voor het werk van henzelf 

Om resultaat te bereiken nemen mensen binnen de RAV de vrijheid 

om zelf tot beslissingen te komen 

Mensen binnen de RAV voelen zich het meest op hun gemak als 

er weinig verandering in het werk is 

Mensen spannen zich in om hun uiterste best te doen 

Mensen mijden risico’s  Mensen binnen de RAV zoeken de uitdaging op 

Mensgericht Werkgericht 

Binnen de RAV wordt er rekening gehouden met persoonlijke 

problemen. Dit is belangrijker dan het halen van deadlines 

Deadlines halen is binnen de RAV belangrijk, het management voert 

druk uit om het werk op tijd af te krijgen.  

Beslissingen binnen de RAV worden genomen in groepen Het nemen van beslissingen binnen de RAV gebeurt door individuen 

Binnen de RAV wordt er verantwoordelijkheid genomen voor het 

welzijn van de werknemers 

Er is voornamelijk interesse voor het werk dat wordt afgeleverd 

binnen de RAV 

Organisatiegebonden Professioneel 

Mensen binnen de RAV identificeren zich met hun organisatie Mensen identificeren zich met hun vak 

Waarden die op het werk belangrijk zijn, gelden ook voor mij als 

persoon 

Zakelijk en privé zijn gescheiden werelden 

Binnen de RAV komen oordelen tot stand op basis van 

persoonlijke overwegingen die overgedragen worden van de 

meer ervaren mensen op nieuwkomers 

Binnen de RAV komen oordelen tot stand op basis van vakkennis 

Open Gesloten 

Informatie wordt binnen de RAV vrijelijk aan iedereen versterkt Veel informatie wordt beschermd of is vertrouwelijk 

Binnen de RAV bestaat er openheid tegenover nieuwkomers en 

buitenstaanders 

Binnen de RAV bestaan er geheimen en geschiedenissen die alleen 

aan een kleine kring bekend zijn 

Bijna iedereen past binnen de organisatie, mensen voelen zich 

snel thuis binnen de RAV 

Alleen mensen met specifieke kenmerken/achtergronden passen 

binnen de RAV. Thuis voelen duurt even.  

Strakke controle Losse controle 

Serieus praten over de RAV en het werk binnen de 

ambulancezorg is geboden 

Grappen maken over de RAV en het werk binnen de ambulancezorg 

wordt op prijs gesteld 

Binnen de RAV is iedereen kostenbewust bezig Binnen de RAV is er weinig aandacht op de financiële effecten van 

beslissingen in het dagelijkse werk 

Vergadertijden en afspraken worden binnen de RAV strikt in acht 

genomen * 

Vergaderingen binnen de RAV beginnen vaak later dan gepland en 

er wordt regelmatig teruggekomen op beslissingen * 

Pragmatisch Normatief 

Binnen de RAV gaat het erom dat de klant tevreden is Klanten moeten accepteren dat er interne procedures bestaan  

Het management vindt het resultaat het belangrijkste Iedereen is tevreden als maatschappelijke effecten worden bereikt 

Binnen de RAV neemt men een pragmatische houding in ten 

aanzien van ethiek 

Binnen de RAV beperken duidelijke normen en waarden het 

navolgen van eigenbelang 
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BIJLAGE 5. VRAGENLIJSTEN    

 

INTERVIEW AMBULANCCHAUFFEURS EN -VERPLEEGDKUNDIGEN 

Topic 1: Organisatiestructuur 

Huidig 

  

Worden de besluitvormingen naar uw mening vanuit de top genomen, 

ook wel top-downstructuur, of worden de besluitvormingen gestuurd 

vanuit de afdelingen zelf, ook wel bottom-upstructuur? 

 

Wordt u voldoende betrokken bij besluitvormingen vanuit directieteam 

en lijn-stafmedewerkers?  

waarom wel of niet? 

 

Gewenst 

Zou u de huidige wijze waarop besluiten worden genomen anders 

willen zien? 

 

Topic 3: Missie 

Huidig 

Kent u de missie van de RAV?  

Ja of nee? (Onderzoeker legt de missie neer) 

In hoeverre voelt u zich verbonden met deze algemene doelen? 

niet/een beetje/wel? 

 

Gewenst 

Zou u nog iets willen veranderen aan deze missie? (Waarvoor doet u dit 

werk?)  

 

Topic 4: Visie 

Huidig 

Kent u de visie ja/nee? 

Ik lees de visie op en u mag per positionering aangeven met ja of nee of 

de RAV deze positie inneemt.  

 

Gewenst 

Wat zou u willen toevoegen of veranderen aan de visie?  

Topic 6: Communicatiestructuur 

Huidig 

Ik noem straks alle interne middelen op en u mag per middel aangeven 

welke middelen u wel/soms/nooit gebruikt.   

 

Wat motiveert u om een bepaald middel wel of niet te gaan gebruiken?   

Topic 2: Organisatiecultuur 

Huidig 

De volgende vraag gaat over de cultuur binnen de RAV. Ik leg kaartjes 

met een beschrijving voor u neer. Per omschrijving is het aan u om een 

keuze te maken in het begrip dat u het best van toepassing vindt op de 

cultuur binnen de RAV.    

 

Gewenst 

Welke begrip(pen) had u liever anders gezien en waarom?  

Topic 5: Communicatiecultuur 

Huidig 

Kunt u in één zin de huidige communicatiecultuur omschrijven? 

Gewenst 

Kunt u drie waarden opnoemen die u in de communicatie belangrijk 

vindt?  
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Maakt u een moment vrij op een dag of in de week om eens op 

Ambuweb of .. te kijken? 

Waarom wel of niet? 

 

Heeft u genoeg tijd om de informatie tot u te nemen? 

Ja/nee  

 

Plaatst u zelf weleens informatie?   

Gewenst 

Vindt u het belangrijk dat er een mogelijkheid tot interactie is? 

(tweerichtingsverkeer) 

 

Via welk middel(len) zou u  het liefst geïnformeerd willen worden over 

informatie die voor uzelf of uw werkzaamheden belangrijk is (‘need- 

to-know’)? Hoe vaak?  

 

Via welk middel(len) zou u informatie willen krijgen die voor de gehele 

organisatie belangrijk is (‘nice-to-know’)? Hoe vaak?  

 

Boodschap 

Huidig 

Begrijpt u alle informatie op Ambuweb?   

Voelt u zich verbonden met de huisstijl die intern wordt gehanteerd?   

Gewenst 

Welke informatie vindt u ‘Need-to-know’ informatie en welke 

informatie vindt u ‘Nice-to-know’?  
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INTERVIEW LIJN-STAFMEDEWERKERS 

Topic 1: Organisatiestructuur 

Huidig 

Worden de besluitvormingen vanuit de top genomen, ook wel top-

downstructuur of komen de besluiten/ideeën ook wel vanuit de 

afdelingen zelf? 

 

Wordt de werkvloer betrokken bij besluitvormingen binnen de RAV?  

Gewenst 

 Zou u de huidige wijze waarop besluiten momenteel worden genomen 

anders willen zien? 

 

Topic 2: Organisatiecultuur 

Huidig 

De volgende vraag gaat over de cultuur binnen de RAV. Ik leg kaartjes 

met een beschrijving voor u neer. Per omschrijving is het aan u om een 

keuze te maken in het begrip dat u het best van toepassing vindt op de 

cultuur binnen de RAV.    

 

Gewenst 

Welke begrip(pen) had u liever anders gezien en waarom?  

Topic 3: Missie 

Huidig 

Welke missie is er binnen de RAV opgesteld? (onderzoeker legt missie 

neer) Hoe is deze missie tot stand gekomen? 

 

Gewenst 

Denkt u dat de werkvloer zich in deze missie kan vinden?  

Zou u nog iets willen toevoegen? 

 

Topic 4: Visie 

Huidig 

Weet u enkele onderdelen uit de visie te benoemen? 

(onderzoeker legt de visie neer en vraagt naar de mate van 

verbondenheid van de werkvloer met de visie) 

 

Gewenst 

Wat wilt u nog aan deze visie toevoegen?  

Topic 5: Communicatiecultuur 

Huidig  

Kunt u in één zin de huidige communicatiecultuur omschrijven? 

Kunt u drie waarden en bijhorende normen opnoemen die u in de 

communicatie belangrijk vindt?  

 

Topic 6: Communicatiestructuur  

Huidig 

Onderzoeker legt alle middelen neer Welke middelen zet u in om uw 

informatie te verspreiden?  

 

Waarom gebruikt u deze middelen?   

Hanteert u de huisstijl voor de middelen die u inzet?    

Hoe vaak communiceert u richting uw team/afdeling?   

Gewenst 

Vindt u het belangrijk dat er interactie is? (tweerichtingsverkeer)   

Boodschap 

Huidig 

Gebruikt u mensentaal in uw uitingen?   

Gewenst 

Welke informatie vindt u ‘Need-to-know’ voor de mensen die u aanstuurt 

informatie en welke informatie vindt u ‘Nice-to-know’?  
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INTERVIEW VERGELIJKEBARE ORGANISATIES 

 

Interviewvragen 

Algemeen 

a. Hoe omschrijft u het begrip interne communicatie binnen de Ambulancezorg Gelderland-Midden? 

b. Heeft de Ambulancezorg Gelderland-Midden een intern communicatiebeleid opgesteld? 

     - Wat houdt dit interne communicatiebeleid in? 

 

Interne communicatie 

Hoe ziet de interne communicatie er bij de RAV Gelderland-Midden uit: welke middelen worden gebruikt en hoe worden 

deze ingezet 

Online/offline 

a. Welk middel gebruiken jullie intern het meest? 

- Hoe vaak? 

b. Zijn er ook middelen die er intern wel zijn, maar niet frequent worden ingezet? 

Waarom wel of niet?--> Zijn er knelpunten? 

 

a. Hoe ziet de interne communicatie structuur eruit binnen de Ambulancezorg Gelderland-Midden?  

Zender en ontvanger (structuur) 

b. Hoe ervaren de medewerkers/werkveld de interne communicatie binnen de Ambulancezorg Gelderland-Midden? 

 

Informatie 

- Welke informatie zenden jullie intern en door wie (top-down of bottom-up)? 

- Hoe vaak? 

- Hoe effectief zijn de ingezette communicatiemiddelen/boodschappen? 
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BIJLAGE 6. METHODES PER DEELVRAAG 

Deelvraag Onderzoeksmethode Hoe? 

1.Wat is de huidige situatie van de interne communicatie van de RAV? 

1.1 Wat is de huidige 

organisatiestructuur? 

Deskresearch  

 

 

Fieldresearch 

De organisatiestructuur wordt aan de hand van de organigram uit het 

jaarverslag van 2016 in kaart gebracht. Met de theorie van Mintzberg wordt 

er gekeken naar de organisatiestructuur. 

Middels interviews wordt er dieper ingegaan op de huidige 

organisatiestructuur (zie bijlage 5). 

1.2 Wat is de huidige 

organisatiecultuur 

Deskresearch  

 

Fieldresearch 

Om de organisatiecultuur te onderzoeken wordt er gebruik gemaakt van de 

QuickScan van Straathof.  

Dit model wordt ook in de interviews verwerkt, zodat de medewerkers van de 

werkvloer en de lijn-stafmedewerkers de cultuur binnen de organisatie 

kunnen omschrijven (zie bijlage 5).  

1.3 Wat zijn de huidige missie en visie? Deskresearch  

 

Fieldresearch 

De missie en visie staan geformuleerd in bestaande documenten. Deze 

worden gebruikt voor de huidige situatie. 

De visie en missie worden tijdens de interviews aan de respondenten 

voorgelegd. Zo kan de onderzoeker meten of de respondenten op de hoogte 

zijn van de missie en visie en of zij deze ook dragen (zie bijlage 5).  

1.4 Wat is de huidige 

communicatiecultuur? 

Fieldresearch Zowel de werkvloer als de lijn-staf medewerkers wordt gevraagd naar de 

huidige communicatiecultuur.  

1.5 Wat is de huidige 

communicatiestructuur? 

 

Deskresearch  

 

 

Fieldresearch 

Om de middelen die intern worden ingezet te omschrijven wordt er gebruik 

gemaakt van een bestaand document waarin alle middelen staan 

weergegeven.  

Om meer te weten te komen over de inzet en het gebruik van deze middelen 

wordt er gebruik gemaakt van interviews met de werkvloer en de lijn-staf 

medewerkers (zie bijlage 5).  

2. Wat is de gewenste situatie van de interne communicatie van de RAV? 

2.1 Wat is de gewenste 

organisatiestructuur? 

Fieldresearch De gewenste organisatiestructuur wordt aan de hand van diepte-interviews 

achterhaald (zie bijlage 5).  

2.2 Wat is de gewenste 

organisatiecultuur? 

Fieldresearch Aan de hand van de uitkomsten van de huidige organisatiecultuur wordt er 

aan de respondenten gevraagd of zij iets willen veranderen aan de huidige 

organisatiecultuur (zie bijlage 5).  

2.3 Wat zijn de gewenste missie en 

visie? 

Fieldresearch Door de respondenten tijdens het interview de huidige missie en visie voor te 

leggen, wordt er ook gevraagd of zij deze liever anders willen zien. 

2.4 Wat is de gewenste 

communicatiecultuur? 

Fieldresearch Door de respondenten drie waarden te laten opnoemen over hoe zij het liefst 

de interne communicatie voor zich zien, kan de gewenste 

communicatiecultuur in kaart worden gebracht.  

2.5 Wat is de gewenste 

communicatiestructuur? 

 

Fieldresearch De respondenten worden gevraagd naar hun wensen en behoeften op het 

gebied van informatie en middelen die intern worden ingezet. Aan de hand 

van deze informatie kan de gewenste communicatiestructuur in kaart 

worden gebracht.  

                                       3. Hoe ziet de interne communicatie bij Ambulancezorg Gelderland-Midden en RAV Brabant Midden-West-Noord eruit? 

 

3.1 Hoe ziet de interne communicatie er 

bij de Ambulancezorg Gelderland-

Midden uit? 

 

Fieldresearch Om de interne communicatie bij de Ambulancezorg Gelderland-Midden te 

achterhalen is er gebruik gemaakt van een diepte-interview.  

3.2 Hoe ziet de interne communicatie er 

bij de RAV Brabant Midden-West-Noord 

uit? 

 

Fieldresearch Om de interne communicatie bij de RAV Brabant Midden-West-Noord te 

achterhalen is er gebruikt gemaakt van een interview via de telefoon.  
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BIJLAGE 7. MailChimp 

 
(Morel, 2012) 

MailChimp is een gratis tool wanneer je maximaal 2000 emailadressen invoert. In MailChimp kun je per 

nieuwsbrief precies analyseren hoeveel mensen de nieuwsbrief hebben ontvangen en geopend door op 

‘reports’ te klikken.  

  
(Morel, 2012) 

 

In bovenstaande afbeelding is de nieuwsbrief bij 381 personen goed aangekomen en bij 2 personen niet. Door 

erop te klikken kan je precies zien wat de reden hiervoor is. 

 

(Morel, 2012) 

In bovenstaande afbeelding staat weergegeven hoeveel personen de nieuwsbrief hebben geopend en hoeveel 

mensen hebben doorgeklikt in de nieuwsbrief (dit kan alleen als er in de nieuwsbrief een link naar bijv. de 

website is geplaatst). Door op de staafdiagram ‘opens’ te klikken kan je direct zien wie de nieuwbrief gelezen 

hebben.  
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Betreft opname van de digitale versie in de HBO Kennisbank   

De vertegenwoordiger van het bedrijf en de student geven toestemming aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen om 

de afstudeeropdracht digitaal op te nemen in de Databank van de HAN, waardoor de afstudeeropdracht gratis, volledig full 

text en online geraadpleegd kan worden via www.hbo-kennisbank.nl. Afstudeeropdrachten worden alleen opgenomen die 

beoordeeld zijn met een 7.0 of hoger. 

Opname in HBO Kennisbank (omcirkel antwoord): JA   NEE* 

*Indien NEE,  embargo voor (omcirkel antwoord):  1 JAAR  3 JAAR              onbepaalde tijd 

Naam student Lizzy Derksen 

Studentnummer 528401 

Titel Afstudeeropdracht 

Een onderzoek naar de interne communicatie bij de Regionale 

ambulancevoorziening. 

                          

Drie trefwoorden die de opdracht 

karakteriseren 

Interne communicatie,  communicatiebeleid en wensen en behoeften 

Opleiding Communicatie 

Namen examinator A en B Melchior van Velzen en Antoine van den Berg  

Instelling/Bedrijf: Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  

Adres: 
Professor Bellefroidstraat 11 

6525 AG Nijmegen 

Vertegenwoordigd door:  Annemarie Koop  

   

Het auteursrecht op de afstudeeropdracht blijft rusten bij de student 
De student levert dit formulier in bij zijn/haar opleiding tegelijk met een digitale versie van zijn/haar afstudeeropdracht die 

aan de volgende eisen voldoet: 

- De afstudeeropdracht is één .pdf bestand. Enige uitzondering zijn bijlagen.  

- De volgende zaken staan duidelijk vermeld: 

 De naam en het studentnummer van de student 

 De opleiding waar de student is afgestudeerd en de datum van afstuderen 

 De titel van de afstudeeropdracht 

 3 trefwoorden die de afstudeeropdracht karakteriseren 

Aldus verklaard op/te: 

Handtekening  Instelling/Bedrijf:  

Datum: 28-05-18 Plaats: Nijmegen  

Handtekening Student:   

Datum: 27 – 05- 18 Plaats: Nijmegen 

In te vullen door schoolbegeleider:        

Datum Naam Paraaf Cijfer 

    

Wilt u meer weten over de HBO Kennisbank: www.hbo-kennisbank.nl Voor aanvullende vragen kunt u terecht bij het 

Studiecentrum van de HAN. Contactpersoon: maarten.hekman@han.nl  

http://www.hbo-kennisbank.nl/
http://www.hbo-kennisbank.nl/
mailto:maarten.hekman@han.nl
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