
MP/151116 

 
Prestaties AZRR 3

e
 kwartaal 2015 

In de periode vanaf medio mei hebben landelijk binnen de ambulancezorg en dus ook binnen 
AZRR collectieve acties plaatsgevonden rond de totstandkoming van een nieuwe CAO. Inmiddels 
is (begin november) een principe akkoord tot stand gekomen en zijn de acties verleden tijd.  
 
Waar dit in het tweede kwartaal slechts gedeeltelijk het geval was, hebben de acties in het derde 
kwartaal de gehele periode impact gehad. Door de actievoerende medewerkers zijn in die 
periode bijvoorbeeld geen overwerk en extra diensten verricht, waardoor uitsluitend de op papier 
afgesproken diensten geleverd zijn. Bij extra drukte konden dus geen diensten additioneel 
ingezet worden. Een andere actie was dat het personeel het digitale ritformulier niet invulde, 
maar de gegevens handmatig noteerde op een papieren ritformulier. De extra administratieve 
verwerking die achteraf plaats diende te vinden, zorgde voor vertraging in de oplevering van 
ritgegevens en declaratie van facturen.  
 
De vakbonden hebben steeds aangegeven dat de acute zorgverlening gegarandeerd zou blijven.  
Het aantal A1-ritten dat binnen de normtijd van 15 minuten is gearriveerd, komt in het derde 
kwartaal gemiddeld voor de gehele regio uit op het niveau van 92,5%. Deze prestatie ligt lager 
dan in het tweede kwartaal (93,3%). De CAO-acties hebben dus wel enige invloed gehad op de 
A1-prestaties, maar heeft AZRR binnen de perken kunnen houden. 
 
Onderstaande tabel toont de prestaties van AZRR in het derde kwartaal van 2015. In de tabel zijn 
de uitgevoerde A1-ritten en prestaties per gemeente vermeld. 
 

  

Uitgevoerde A1-
ritten 

(ongefilterd) 

Binnen 
normtijd van 
15 minuten  

Binnen 16 
minuten 

gearriveerd 

Binnen 17 
minuten 

gearriveerd 

Rotterdam en omstreken         

Rotterdam 6.284 94,1% 95,6% 96,4% 

Schiedam 638 94,6% 96,5% 97,1% 

Vlaardingen 659 92,5% 93,5% 95,3% 

Capelle aan den IJssel 553 95,8% 96,9% 97,5% 

Ridderkerk 307 92,5% 94,2% 96,1% 

Barendrecht 335 97,3% 97,9% 98,5% 

Lansingerland 232 85,0% 89,8% 89,8% 

Maassluis 186 85,3% 88,6% 92,4% 

Albrandswaard 175 87,6% 91,5% 93,8% 

Krimpen aan den IJssel 197 88,0% 92,2% 93,2% 

Voorne-Putten     

Nissewaard 701 87,2% 90,4% 92,6% 

Hellevoetsluis 302 87,7% 91,2% 92,5% 

Brielle 136 93,0% 95,8% 96,5% 

Westvoorne 151 81,3% 86,5% 90,3% 

Goeree-Overflakkee     

Goeree-Overflakkee 377 82,9% 86,8% 89,0% 

Totaal 11.233 92,5% 94,4% 95,5% 
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