
We zijn er altijd!

HOVD

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
staat voor 'samen sterk' in risicobeheersing, 
incidentbestrijding en crisisbeheersing. De 
VRR doet dit door een gezamenlijke inzet 
van diensten, organisaties, burgers en 
bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij 
incidenten wordt voorkomen of beperkt.
 
De 'bedoeling'
Iedereen werkt bij de VRR voor de veilig-
heid op straat. Alles binnen de VRR moet 
erop gericht zijn te voorkomen dat het 
misgaat. Maar als er iets misgaat, dan staan 
we er en helpen we de mensen zo snel en 
adequaat mogelijk. Het systeem moet 
hierbij ondersteunend zijn.

We zijn er altijd!

• Creëren veilige leefomgeving
• Hulpverlening op maat
• Expertisecentrum voor een gezonde leefomgeving en veiligheid
• Midden in de samenleving
• Innovatieve organisatie
• Medewerkers werken - binnen en tussen de afdelingen - in 
   onderlinge verbinding

Waar ligt onze focus voor 2020?
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Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Begroting 2020 Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2022 

De VRR creëert een veilige leefomgeving in Rotterdam-Rijnmond 

De VRR levert hulpverlening op maat

Gaat er toch iets mis, dan staat de VRR klaar om te helpen. De veranderende 
samenleving zorgt hierbij wel voor uitdagingen. Het wordt steeds moeilijker 
de onmisbare inzet van brandweervrijwilligers te blijven garanderen. Ook de 
ambulancedienst en meldkamer hebben uitdagingen op het personele vlak. 

Een slimmere inzet van mensen, materiaal en middelen kan een oplossing 
zijn. Een andere mogelijkheid kan zijn: een betere afstemming met (keten) 
partners, bedrijven en inwoners. 

Ook de komende periode zet de VRR in op het voorkomen van incidenten. 
Door preventieve maatregelen risicogericht in te zetten, wordt de kans op 
incidenten, slachtoffers en schade kleiner. Met incidentonderzoek en 
business intelligence verzamelen we hiervoor de juiste informatie.  
Zo ontstaat een integraal risicogericht advies waarin ook de regionale 
effecten van lokale plannen worden meegenomen.

Samen met onze ketenpartners bereiden we ons voor op nieuwe vormen van 
crises. Uiteraard verliezen we hierbij de zogenaamde ‘klassieke’ rampen niet 
uit het oog. 

De VRR biedt veiligheidsadviezen aan kinderen, ouders en senioren. 
We werken hierbij nauw samen met  partijen zoals woningcorporaties, 
zorgverleners, gemeenten, maatschappelijk werk en verzekeraars. Een 
belangrijk speerpunt is de koppeling tussen zorg en brandveiligheid. 

Tijdens incidenten en crises communiceren wij snel en transparant met de 
inwoners van onze regio. De komende beleidsperiode besteden we meer 
aandacht aan burgerparticipatie tijdens en na incidenten. 

De VRR is dé expert op het gebied van brandpreventie, industriële veiligheid, 
scheepsbrandbestrijding en evenementenadvisering. De kennis die wij in ons 
dagelijks werk opdoen, benutten wij om trends en maatschappelijke 
problemen te signaleren en de zoektocht naar een oplossing te stimuleren. 
Zowel nationaal als internationaal delen wij onze expertise op dit gebied. 

De overheid behartigt met onafhankelijke experts het publieke belang en 
bewaakt de veiligheid. 

De VRR is het expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

De VRR staat midden in de samenleving 

Samenwerken aan veiligheidBedragen zijn afgerond, waardoor kleine verschillen kunnen optreden.


