
Fase 1
Initiatie

Januari 2016

AZN heeft de projectorganisatie ingericht. Het Instituut 
voor Fysieke Veiligheid (IFV) is door AZN benoemd tot 
projectleider, omdat het IFV veel ervaring heeft met het 
uitvoeren en begeleiden van grote kledingtrajecten.

Wat doet IFV als projectleider?
  Projectplan schrijven
  Afbakenen van opdracht en resultaat
  Project faseren  
  Aansturen en bewaken planning, budget en voortgang
  Projectplanning
  Coördineren overlegstructuren  
  Projectrapportages

Februari - maart 2016

Momenteel worden de vragen voor de landelijke enquête uitgewerkt.
Bij de ontwikkeling van de enquete wordt een aantal personen uit het 
werkveld betrokken. Ook wordt het contract voor de kledingontwerper 
opgesteld door IFV. 

Planning en Projectstructuur
Nieuwe ambulancekleding

Let’s get started!
De highlights

Dit jaar kiezen we samen een ontwerp voor de nieuwe ambulancekleding. 
De afgelopen periode is AZN bezig geweest met de voorbereidingen van 
dit kledingtraject. Doel van het traject is om als sector samen toe te 
werken naar een uniek uniformontwerp dat voldoet aan alle voorschriften, 
dat beschermd kan worden en dat tegemoet komt aan de wensen van het 
werkveld. Hoe gaan we dat doen?



Landelijke inventarisatie
Begin april 2016

Middels een landelijke enquête worden de wensen van alle 
5600 medewerkers in de ambulancesector geïnventariseerd.

Eind mei 2016

Tijdens zogenaamde ‘presentatierondes’ op drie 
locaties in het land, worden de enquête-uitkomsten 
gepresenteerd. Zo krijgt iedereen de kans te reageren 
op de uitkomsten. De bevindingen uit deze bijeen-
komsten worden samen met de uitkomsten van de 
landelijke enquete meegegeven aan de ontwerper.

Locaties en data volgen



Het ontwerp
Juni - augustus 2016

Tijdens de ontwerpfase werken drie groepen samen om tot 
een goed, veilig en representatief kledingontwerp te komen.

Projectgroep coördineert

coördineren behalen van de volgende mijlpalen: 
uitwerking, sturing, risico’s, tijd, kwaliteit, geld, 
communicatie, acceptatie en advisering aan de 

stuurgroep

materiedes-
kundige IFV

NVMMA

communicatie-
adviseur AZN

ontwerper
V&VN AZ technische 

afdelingen IFV

projectleider
(voorzitter)

vertegenwoordiger
klankbordgroep

Stuurgroep beslist

beslissen over de door de projectgroep 
voorgestelde mijlpalen bij start, 
midden en einde ontwerpfase

AZN

NVMMAV&VN AZ

projectleider 
IFV

directeur AZN 
(voorzitter)

Klankbordgroep adviseert

adviseren over door projectgroep 
voorgelegde onderwerpen o.b.v. 

ervaringen uit het werkveld

projectleider IFV
(voorzitter)

1 afgevaardigde uit 
elke RAV (25)

AZN

September 2016

Presentatie en keuze ontwerp. 
Vervolg fase 2, na go/no-go bestuur AZN.

GO

NO GO
Fase 2



Fase 4
Logistiek

•  Draagproef
•  Behoeftepeiling
•  Start bestellen kleding
•  Uitlevering kleding

Fase 3
Inkoopstrategie

•  Toekomstige logistieke invulling bepalen
•  Vervolg fase 4, na go/no-go bestuur AZN

GO

NO GO
Fase 4

•  Toets op optimale bescherming voor dragers
•  Vaststellen speci�caties van de kleding
•  Bescherming kledinglijn volgens EU-model
•  Vervolg fase 3, na go/no-go bestuur AZN

Fase 2
Toetsing en bescherming

GO

NO GO
Fase 3


