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We zijn er altijd!

Wie zijn wij?

Wat beloven

Wij zijn een gezaghebbend kennis- en
expertisecentrum op het gebied van veiligheid en
een betrouwbare zorg- en hulpverleningsorganisatie. Wij brengen kennis, ervaring, burgers,
bedrijven en organisaties bij elkaar om daarmee op
effectieve en efficiënte wijze de veiligheid te
bevorderen.

Betrouwbare hulp- en zorgverlening op
maat

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is
een doelmatige, transparante en open organisatie.
Medewerkers van de VRR geven en nemen
verantwoordelijkheid. Zij zijn deskundige
professionals, die hun werk doen met passie en
bevlogenheid in een uitdagende omgeving.

maatschappelijke
GRIP en ontwikkelingen, innovatie en de
vertaling
entdaarvan naar een veilige leefomgeving.
incid

Brandweer

Ambulance

GMK

R&C

Expertisecentrum voor een gezonde
leefomgeving en veiligheid

7,3%

>365

7,0

%

6,7

%

43-365

6,5%

43% van het
totale verzuim
betreft psychisch
verzuim en
duurde gemiddeld
90 dagen

2,0

MILJOEN

BRANDWEER

GMK

R&C

UITSTROOM

5

33
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250

20-30 jaar 334

58

totaal

40

156

85

31-50 jaar 1310

77

165

43

Medewerkers

143

42

Medewerkers

Algemeen directeur
Arjen Littooij
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112
9
29
14
8
2
1
11

Eigen verzoek
Einde tijdelijke aanstelling
FLO
Keuzepensioen
Pensioenering
Arbeidsongeschiktheid
Disciplinair
Overige redenen

2

181,6

Voor
brandweerzorg

Voor Risico en Crisisbeheersing
inclusief GHOR

Totale
uitgaven

8

46

452

ambulancemedewerkers (VRR)

155

medewerkers Risico- en
Crisisbeheersing incl. GHOR

227

STAGES, TRAINEES EN LAP
Stage

11

186
totaal

9

medewerkers meldkamer en
ambulance/brandweer

prior

Wij zijn een gezaghebbend kennis- en
expertisecentrum op het gebied van veiligheid en
een betrouwbare zorg- en hulpverleningsorganisatie. Wij brengen kennis, ervaring, burgers,
bedrijven en organisaties bij elkaar om daarmee op
effectieve en efficiënte wijze de veiligheid te
bevorderen.

Trainees
112

13

Leerarbeidsplaats

6

Aan onze missie en visie wordt invulling gegeven
door aan onderstaande vier strategieën te werken:
Creëren veilige en gezonde leefomgeving
Betrouwbare hulp- en zorgverlening op
maat

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is
een doelmatige, transparante en open organisatie.
Medewerkers van de VRR geven en nemen
verantwoordelijkheid. Zij zijn deskundige
professionals, die hun werk doen met passie en
bevlogenheid in een uitdagende omgeving.

30

Zij zijn daarbij voortdurend scherp op
maatschappelijke
GRIP en ontwikkelingen, innovatie en de
t
vertaling
idendaarvan naar een veilige leefomgeving.

Totaal aantal medewerkers

Lansingerland

Maassluis

Schiedam
Vlaardingen

Westvoorne

Capelle a/d IJssel

Rotterdam

Brielle
Albrandswaard

Hellevoetsluis
Nissewaard

Goeree-Overflakkee

Midden in de samenleving

incidenten
brandweer

SYR

IA

Barendrecht

15 gemeenten
operationele
brandweervoertuigen

Het uitgebreide jaarverslag vindt u op www.vr-rr.nl

Brandw
ee
Toonaang r
evend

De VRR is een operationele organisatie die
garant staat voor veiligheid en zorg.
Samen met onze partners vormen wij een
team van deskundigen die 24 uur per dag
klaar staan voor de inwoners van
Rotterdam-Rijnmond. Dit is afgelopen jaar
ook weer gebleken tijdens de bestrijding
van de coronapandemie.

Ridderkerk

863 km2

106

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat
voor ‘samen sterk’ in hulp- en zorgverlening en in risicoen crisisbeheersing. De VRR doet dit door een
gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers
en bedrijfsleven. Door die inzet kan leed en schade bij
incidenten worden voorkomen of beperkt.

Krimpen a/d IJssel

1.3 miljoen

ONZE VOERTUIGEN

operationele
ambulancevoertuigen
(VRR)

25.899

SHARE
SHARE

inwoners

84

Expertisecentrum voor een gezonde
leefomgeving en veiligheid

Waar staan wij voor?

medewerkers
ondersteunende afdelingen

6

14
29

MILJOEN

MILJOEN

Binnen de VRR
zijn 462 vrouwen
in dienst (ruim
20% van het
totaal)

brandweerlieden
brandweerlieden
(vrijwilligers)

Gemiddelde leeftijd

1

Wat beloven wij?hoogistteeit

ONZE REGIO

906

2.317

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Samenwerken aan zorg en veiligheid

< 20 jaar 3

70

21

Voorzitter VRR en
burgemeester Rotterdam
Ahmed Aboutaleb

507

51-64 jaar 627

186

totaal

REDEN UITSTROOM

dritt
en
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> 65 43

26

16

Rotterdam-Rijnmond heeft het hoogste
risicoprofiel van Nederland.
15 gemeenten waar wonen, werken en
recreëren dicht bij elkaar plaatsvindt.
Effectieve aandacht voor veiligheid en
zorg is een noodzaak. Samen met de
regiogemeenten en partners zorgt de
VRR voor die veiligheid en zorg.

spoe

10,3

LEEFTIJDSOPBOUW

SHARE
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De VRR is een operationele organisatie die
garant staat voor veiligheid en zorg.
Samen met onze partners vormen wij een
team van deskundigen die 24 uur per dag
klaar staan voor de inwoners van
Rotterdam-Rijnmond. Dit is afgelopen jaar
ook weer gebleken tijdens de bestrijding
van de coronapandemie.
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Overige inkomsten

MILJOEN

Voor ambulancezorg

AMBULANCE

Waar staan wij voor?
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat
voor ‘samen sterk’ in hulp- en zorgverlening en in risicoen crisisbeheersing. De VRR doet dit door een
gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers
en bedrijfsleven. Door die inzet kan leed en schade bij
incidenten worden voorkomen of beperkt.

64,1

Midden in de samenleving
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Creëren veilige en gezonde leefomgeving

101,1

57,7

54
102tt.e9
n met

Aan onze missie en visie wordt invulling gegeven
door aan onderstaande vier strategieën te werken:

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
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Zij zijn daarbij voortdurend scherp op

INKOMSTEN

ONZE MENSEN

Rotterdam-Rijnmond heeft het hoogste
risicoprofiel van Nederland.
15 gemeenten waar wonen, werken en
recreëren dicht bij elkaar plaatsvindt.
Effectieve aandacht voor veiligheid en
zorg is een noodzaak. Samen met de
regiogemeenten en partners zorgt de
VRR voor die veiligheid en zorg.

55.5

spoe

21

dritt
en
A1

Voorzitter VRR en
burgemeester Rotterdam
Ahmed Aboutaleb

Algemeen directeur
Arjen Littooij

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Samenwerken aan zorg en veiligheid

Jaaroverzicht 2021

VERKLEINEN KANS

WE ZIJN ER ALTIJD!
ARR
AZRR

Adviezen over:
774

Evenementen

251

Brandveiligheidsinstallaties

264

Externe veiligheid

420

Brandveilig gebruik van o.a. gebouwen

1.663

55.521
36.619
15.485
13.196

Bouwprojecten

120.821
90%

Controleren en actie ondernemen
Ondersteuning handhaving

45

Toezicht bij evenementen

253
3.248

A2 (spoed, niet levensbedreigend)
B1 (besteld vervoer, hoogcomplexe zorg)
B2 (besteld vervoer, laagcomplexe zorg)
Totaal aantal ritten (* incl. bovenregionale ritten)

4.145
2.313
955
18.486

Brandmeldingen

25.899

Totaal incidenten

Brandwe
Toonaang er
even

Responsepercentage vrijwel gelijk gebleven
ondanks grote aantal gereden ritten en
gevolgen COVID-19 pandemie

OOSTVOORNE

d

Realisatie ambulancepost Oostvoorne

Toezicht tijdens de bouw

220.000 mondneusmaskers

Toezicht bij gebruik

23.500 isolatiejassen

Industriële veiligheid

88.673

45

Brandveiligheidsadviezen zware industrie
Beoordelen brandveiligheidsplannen

2

Aanwijzingen bedrijfsbrandweer

41

Inspecties zware industrie (BRZO)

196

179

Huisbezoeken brandweer /
woningchecks

4

4.471

Overige incidenten

8

Programma Brandweer Toonaangevend

GHOR

Wijkbrandweerman/vrouw
(1 brandweervrouw in Barendrecht gestart)

ROT-oefeningen
(1 dagdeel per oefening)
Copi tweedaagse
(1 dagdeel per oefening)

Actieve deelname landelijke

SYR

IA

GBT oefeningen

Per 1 maart QRT-team operationeel

2

BRZO-oefeningen (ochtendoefening)

Nieuwe brandweerkazerne Ouddorp

Door coronamaatregelen kon groot aantal oefeningen niet doorgaan

Versterking digitale gegevensuitwisseling

meldingen

1-1-2

Psychosociale hulpverlening
Gezondheidskundige advisering
bij gevaarlijke stoffen

30 Grote incidenten met
multidisciplinaire inzet
Naast incidentbestrijding hebben ook nieuwe vormen van
crisis onze volle aandacht, zoals accubranden, langdurige
uitval energievoorziening, windhoos, extreem geweld,
cyberdreiging en noodopvang vluchtelingen.
Demonstratie Coolsingel
Brand deelscooterbedrijf Capelle aan den
IJssel

GGD
TEST
LOCATIE

1.667

berichten op sociale media

2,9
462

NEE!

Ambulancepersoneel als hoog-

Pilot zorgcoördinatiecentrum in

risicogroep vroegtijdig gevaccineerd

weekenden

9.194 COVID-verdachte ritten
(= 7,6% van totaal aantal ritten)

Verdere professionalisering afdeling Leren
& Ontwikkelen

Crisiscommunicatie
Liveblogs Rijnmondveilig.nl

54
8

miljoen keer gezien op Twitter, Facebook en Instagram
tweets @Rijnmondveilig

LANCE

binnen acute zorgketen

Continue aandacht voor
hygiënemaatregelen en schoonmaak

rijvaardigheidstrainingen en
AED/BLS-trainingen

66

AMBU

Coronapandemie

VRR-breed Leren en Ontwikkelen zoals

HOVD

Leiding en coördinatie

AMBULANCE

“koploperprojecten”

Ook in 2021 hoge werkdruk
door uitvoering reguliere
taken plus bestrijding
gevolgen coronapandemie

0

GRIP

Expertisecentrum en
regisseur voor opgeschaalde zorg

Assistentie vervuilde woningen

20

Oefeningen voor brandweerlieden

Pilot extra beroepspersoneel voor dagdienst
vrijwillige posten

14.281

BARENDRECHT

27

Reanimaties (AED)

Brandweer (MKB)

1-1-2

Voorlichtingsbijeenkomsten en adviezen aan huis
Voorlichtingsbijeenkomsten

Alle ambulancemedewerkers per 1-1-2021
in dienst bij VRR

Altijd goed voorbereid!

Hulpverlening

Voorbereiding en start Multi Intelligence Center (MIC)

719
2
132

230

Crisisbeheersing

Bedrijfsbrandweerinspecties

Veilig leven

afgerond

SHARE
SHARE

Voorraad persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s)
structureel verhoogd

Nieuw gediplomeerde medewerkers

Inwoners snel en transparant informeren tijdens incidenten

Verhogen veiligheid in haven- en industriegebied
130

meldingen

Transitie ambulancezorg naar VRR

KA
ELD MER
M

Ambulance (MKA)
Doordat onze regio één van de
grootste petro-chemische complexen
heeft, zijn wij nationaal en
internationaal een autoriteit op het
gebied van industriële veiligheid.

Hoogtepunten in beeld

Bestrijden, helpen
en redden helpen en redden
Bestrijden,

Aanschaf steekwerende vesten ambulancepersoneel door toenemend geweld samenleving

Toezicht en handhaving
14

A1 (spoed, levensbedreigend)*

ARR IN EEN OOGOPSLAG

!!

BRANDWEER

Kwalitatieve zorg
op het juiste
Passende
zorgmoment
op het juiste moment

Creëren veilige leefomgeving

BEPERKEN EFFECT

Door goede monitoring continu een
toereikende voorraad PBM’s

11 Chauffeurs middencomplexe
ambulancezorg
Crisiscommunicatie stond voor
een groot gedeelte in het teken
van bestrijding gevolgen
COVID-19-pandemie

7 Verpleegkundigen middencomplexe
ambulancezorg

Keurmerken ARR

11 Ambulancechauffeurs

HKZ-certificaat kwaliteit en
patiëntveiligheid

Pushberichten

16 Ambulanceverpleegkundigen

NL Alert berichten verstuurd

NEN
7510

Samen Leren van Incidenten is een Must (SLIM)

Wagenpark

Certificaat NEN7510 /
informatiebeveiliging

We leren van elkaar en delen steeds meer informatie

117
29

Brandonderzoeken in de regio Rotterdam-Rijnmond
Brandonderzoeken in de regio Zuid-Holland Zuid

65 Reguliere ambulances 15

Brand schroothoop Quebecstraat in
Rotterdam

ambulances laag- en
middencomplexe zorg

2 Motorambulances

15

Dienst-/piketvoertuigen

Storing waterzuivering Beerenplaat
Stroomstoring Rotterdam Centrum

8

Rapid Responder auto’s
(Monolance)

‘s
voertuigen (Grootschalige
2 MICU
3 GGB
(Mobiele Intensive Care Unit)
Geneeskundige Bijstand)

4 fietsen
(pilot biketeam)

