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Korte inhoud: 



Bijgaand het Regionaal meerjarenbeleidsplan Ambulancezorg Gelderland-Zuid 2020-2023.  
Op basis van de landelijke visie goede ambulancezorg, verschillende beleidsstukken van onze 
partners en na analyse van de interne en externe ontwikkelingen die mogelijk invloed zullen hebben 
op onze ambulancezorg, zijn de volgende vijf pijlers tot stand gekomen waarop de organisatie zich 
de komende vier jaar wil richten.  

• De patiënt centraal 
Het leveren van goede ambulancezorg is niet enkel het op tijd bereiken van de patiënt. Wij 
streven ernaar, om daar waar de situatie het toelaat, gezamenlijk met de patiënt te komen tot 
de beste zorg.  

• Samenwerking binnen en buiten de keten 
De ambulancehulpverlening is een belangrijke schakel binnen de acute zorgketen. Wij 
streven naar een goede samenwerking met onze crisis- en zorgpartners waardoor de burger 
te allen tijde de juiste zorg op het juiste moment ontvangt. Hiervoor is uitwisseling van 
informatie van essentieel belang.  

• Aantrekkelijke organisatie voor onze medewerkers 
De vraag naar (acute) zorg is de afgelopen tijd toegenomen en naar verwachting zet deze 
trend door. Het aantrekken van zorgprofessionals blijkt echter een steeds grotere uitdaging. 
Voor het aantrekken en behouden van goede medewerkers dienen wij een aantrekkelijke 
organisatie te zijn. Hiervoor zijn een goede werksfeer, goede arbeidsvoorwaarden, goede 
opleidingsmogelijkheden, goede huisvesting, investeringen ten aanzien van duurzame 
inzetbaarheid en doorgroeimogelijkheden van essentieel belang.  

• Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Als ambulancedienst Gelderland-Zuid legden al onze voertuigen  in 2018 gezamenlijk 
1.604.235 kilometer af. Dat staat gelijk aan het gemiddeld aantal afgelegde kilometers van 
124 Nederlandse personenauto's. Als ambulancedienst ontkomen we uiteraard niet aan het 
maken van veel kilometers, maar moeten we er wel naar streven om onze werkzaamheden 
zo milieuvriendelijk mogelijk uit te voeren.  

• Goed bestuur 
We zien diverse grote ontwikkelingen op onze organisatie af komen, zowel intern als extern. 
Hierop dienen we ons nu al op voor te bereiden als ambulancedienst om zo de acute zorg 
ook in de toekomst beschikbaar en toegankelijk te houden. Hiervoor is het de komende jaren 
van essentieel belang dat er goede bestuurlijke afstemming met onze partners plaatsvindt, er 
sprake is van helder beleid, voldoende financiële middelen en de juiste sturing. Zo kunnen 
we als organisatie de vele ontwikkelingen het hoofd bieden. 

 

Algemene opmerking 
Het concept- Regionaal meerjarenbeleidsplan Ambulancezorg Gelderland-Zuid 2020-2023 is tot 
stand gekomen in de periode voorafgaande aan de Coronacrisis. Veel menskracht en materieel 
worden door de Veiligheidsregio ingezet vanwege haar rol in deze crisis. Overige werkzaamheden 
blijven daardoor liggen en worden later afgerond dan gepland. De exacte effecten op het 
voorliggende plan zijn op dit moment nog niet in te schatten. 
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