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70% - 30% Tekst + afbeelding 

Uitgangspunten beleidsplan 

• Voor de burger 

• Kort en bondig, met mogelijkheid tot verdieping 

• Ondersteunt met filmmateriaal 

• Geen herhaling ‘mono’ plannen 

- Regionaal Risicoprofiel 

- Plan brandweerzorg 

- Visie GHOR2020 

• Linken alle publicaties (jaarverslagen, convenanten, GRIP-regeling) 



70% - 30% Tekst + afbeelding 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

• Nieuwe complexe veiligheidsvraagstukken 

- Cyber effectbestrijding  

- Radicalisering/ terrorismegevolgbestrijding 

- Gevolgen klimaatverandering 

• Terugtrekkende overheid, verantwoordelijkheid bedrijfsleven 

• Mondige en zelfredzame burgers 

• Overheid moet transparant en efficiënt zijn 

 



70% - 30% Tekst + afbeelding 

Rol Veiligheidsregio 

 
 
 

• Brede hulpverleningsorganisatie 

• Deskundige en bevlogen veiligheidsmensen 

• Voorkomen dat het mis gaat, en optreden als het mis gaat 

• Beheersing, regie en coördinatie veiligheidsvraagstukken 

• Schakel nationaal en regionaal 

• Verbinder organisaties, bedrijven en burgers 

• Wij zijn er. Altijd. 



Leeg 



Custom 

• De VRR creëert een veilige leefomgeving (preventie, risicobeheersing) 

- Risicobeheersing levert veiligheidswinst (10% minder branden) 

- Omgevingswet 

- Aanpak nieuwe crises: terrorisme gevolgbestrijding, uitval infrastructuur, 
cyber resillience, wateroverlast 

- Veilig leven niet alleen voor burgers, maar ook voor bedrijven 

 

Komende jaren is de koers duidelijk 

CREËREN VEILIGE 
LEEFOMGEVING 

Lees verder > 

HULPVERLENING 
OP MAAT 

Lees verder > 

EXPERTISE- 

CENTRUM VOOR 
GEZONDHEID EN 
VEILIGHEID 

Lees verder > 

MIDDEN IN DE 
SAMENLEVING 

Lees verder > 



Custom 

• De VRR levert hulpverlening op maat (repressie) 

- Voertuigen: Rapid, Zorgambulance, SIV, twee kanten aanrijden  

- Personele bezetting Ambulance: werven, opleiden 

- Personele bezetting Brandweer: plan Brandweerzorg onderzoekt verder 

- Partners belangrijk bij incidentbestrijding: versterking Oranje kolom 

- VRR is de schakel die hulpverlening multidisciplinair maakt 

- Ontwikkelingen Meldkamer en Ambulancezorg 

 

Komende jaren is de koers duidelijk 

CREËREN VEILIGE 
LEEFOMGEVING 

Lees verder > 

HULPVERLENING 
OP MAAT 

Lees verder > 

EXPERTISE- 

CENTRUM VOOR 
GEZONDHEID EN 
VEILIGHEID 

Lees verder > 

MIDDEN IN DE 
SAMENLEVING 

Lees verder > 



Custom 

• De VRR is het expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid 

- Industriële Veiligheid 

- Evenementen adviseren (VRR behartigd integraal publiek belang) 

- Scheepsbrandbestrijding (SBB/BroNs)  

- Hoogte- en diepteredding  

- Grootschalig geneeskundig optreden (GGB/ NHT+) 

- USAR  

- Kennis internationaal delen 

 

Komende jaren ligt de nadruk op 

CREËREN VEILIGE 
LEEFOMGEVING 

Lees verder > 

HULPVERLENING 
OP MAAT 

Lees verder > 

EXPERTISE- 

CENTRUM VOOR 
GEZONDHEID EN 
VEILIGHEID 

Lees verder > 

MIDDEN IN DE 
SAMENLEVING 

Lees verder > 



Custom 

• De VRR staat midden in de samenleving 

- Communicatie burgers over risico’s en tijdens incidenten 

- Veiligheidsmonitor  

- Wijkbrandweerman 

- Club van 112 

- Ondersteuning burgerparticipatie 

- Maatschappelijke vraagstukken (vluchtelingen) 

 

Komende jaren ligt de nadruk op 

CREËREN VEILIGE 
LEEFOMGEVING 

Lees verder > 

HULPVERLENING 
OP MAAT 

Lees verder > 

EXPERTISE- 

CENTRUM VOOR 
GEZONDHEID EN 
VEILIGHEID 

Lees verder > 

MIDDEN IN DE 
SAMENLEVING 

Lees verder > 


