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ORGANISATIEBESCHRIJVING VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND

Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt de organisatiebeschrijving van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond of kortweg
de VRR. De beschrijving bevat het zelfbeeld van de organisatie plus de kenschets met daarin
algemene achtergrondinformatie over de VRR. In de kenschets benoemen we ook een selectie van actuele ontwikkelingen in en om de organisatie. We willen hiermee de visitatiecommissie een zo compleet mogelijk beeld bieden van de dynamiek van de VRR.
Voor de VRR is ‘de Bedoeling’ een belangrijk sleutelbegrip. De Bedoeling drukt uit dat in ons
werk de hulp- en zorgverlening aan de burger voorop staat: 24 uur per dag, alle dagen van
de week, het hele jaar door. We zijn een operationele organisatie die midden in de samenleving staat. Vakmanschap, eigen verantwoordelijkheid en het zoeken naar verbinding staan
daarbij centraal. Het geheel van regels, afspraken en protocollen dat we binnen de organisatie hanteren, moet daaraan ondersteunend zijn. De Bedoeling helpt ons te (blijven) focussen
op onze maatschappelijke opdracht.
De VRR ging van start op 1 juli 2006, op de kop af tien jaar geleden. De organisatie van toen
is op veel punten ingrijpend veranderd en doorontwikkeld, bijvoorbeeld door de reorganisatie van de brandweer in 2012. Inmiddels staat er een robuuste organisatie, passend bij het
risicoprofiel van deze regio.
Met (de voorbereiding op) de visitatie van onze organisatie geven we invulling aan wat in de
Wet Veiligheidsregio’s is vastgelegd. Toch zouden we onszelf ernstig te kort doen door dit
traject slechts te zien als een opgelegde plicht. De af te leggen route is namelijk zeker zo interessant als de bestemming van de reis. Onze voorbereidingen op de visitatie zorgden er voor
dat we de afgelopen periode met elkaar indringend hebben gekeken naar onze organisatie.
Naar de organisatie die we wíllen zijn, zoals die bedoeld was bij de start in 2006, maar we
hebben elkaar ook open en kritisch bevraagd over de organisatie die we vandaag de dag zijn.
Kijken wat je ziet als je even op het balkon van je eigen ‘huis’ gaat staan en naar binnen kijkt
door de ogen van een buitenstaander. Dat levert indrukken op die aan de ene kant vertrouwd
zijn, maar toch ook een beetje anders…
Net als de VRR houden ook andere veiligheidsregio’s visitaties. De directieleden van de VRR
nemen deel aan visitatiecommissies die andere veiligheidsregio’s bezoeken. Deze ‘visitatiecarrousel’ biedt ons allemaal de unieke gelegenheid om ook bij een
andere veiligheidsregio een blik in de keuken te werpen. Hoe leerzaam!
Tot slot wacht ons aan het eind van de visitatie in Rotterdam-Rijnmond
een mooi cadeau. Na afloop kunnen wij in eigen huis aan de slag met
de verzilvering van de aangereikte adviezen inclusief de zelf opgedane
inzichten uit het voorbereidende proces. Dat is wat mij betreft waar de
visitatie voor staat: een goede gelegenheid om de organisatie verder te
ontwikkelen en te professionaliseren.
Arjen Littooij
Algemeen directeur
PS: Beelden zeggen meer dan woorden. Ik raad u daarom van harte aan om naast de documenten ook de
introductiefilm te bekijken die de VRR maakte voor zijn nieuwe medewerkers. De film is toegevoegd aan de
visitatiedocumenten, maar is ook te zien via https://www.youtube.com/watch?v=7ew1AgA2ui4).
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Inleiding
Visitatie is een manier om te leren en te ontwikkelen als het gaat om het bepalen en waarmaken van de koers van de veiligheidsregio. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
omarmt deze mogelijkheid om te leren en te ontwikkelen. Zij neemt de verkregen inzichten
mee in haar ontwikkelplannen en het volgende meerjarenbeleidsplan, vanuit de gedrevenheid
voor het samen werken aan veiligheid.
De ‘fysieke scope’ van de visitatie is de VRR-organisatie, bestaande uit brandweer, risicoen crisisbeheersing (incl. GHOR), meldkamer, het publieke deel van de ambulancezorg en de
ondersteunende afdelingen. Aan de samenwerkingspartners is gevraagd naar hun ervaringen
met en verwachtingen van de VRR. Zij waren zelf geen onderwerp van onderzoek.
De ‘inhoudelijke scope’ van de visitatie is een reflectie vanuit het perspectief van de VRR
op de drie visitatiethema’s in combinatie met acht VRR-strategieën. In Deel B (Zelfevaluatie)
wordt elk visitatiethema kort toegelicht.
De VRR past voor deze visitatie de landelijk ontwikkelde methodiek toe en krijgt hierbij
ondersteuning van het IFV / Kwaliteitsbureau Brandweer Nederland. Globaal betekent dit
dat de volgende drie stappen zijn / worden gevolgd:
1. D
 e VRR heeft kritisch naar zichzelf gekeken en dit vastgelegd in voorliggende
organisatiebeschrijving. Onderdelen hiervan zijn de kenschets en de zelfevaluatie.
2. Op 13 en 14 juni vindt een bezoek van de visitatiecommissie plaats. De commissie bestaat
uit directeuren van andere regio’s en een extern deskundige.
3. Enige weken na het visitatiebezoek biedt de commissie een rapport aan, dat de VRR
in staat stelt te leren en zich verder te ontwikkelen op basis van de uitkomsten van de
visitatie.
Deze organisatiebeschrijving valt uiteen in twee onderdelen:
• Deel A bestaat uit een kenschets van de VRR, haar omgeving en haar beleid.
• Deel B bevat de zelfevaluatie. Dit is de weerslag van de kritische zelfreflectie door de
VRR-organisatie, gecombineerd met de externe blik van haar samenwerkingspartners.
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1. Algemeen
De VRR staat voor ‘samen sterk’ in hulp- en zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing.
Zij doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers en bedrijfsleven.
Hierdoor kan leed en schade bij incidenten worden voorkomen of beperkt.
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) bestaat uit vijftien gemeenten die actief
samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, risicobeheersing en hulpverlening:
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee,
Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard,
Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

INKOM

Het hoge risicoprofiel van de regio Rotterdam-Rijnmond is de basis voor de jarenlange traditie
van multidisciplinaire samenwerking en de vooruitstrevende wijze waarop deze regio met
risico’s, incidenten en de voorbereiding op crises omgaat.

Onze mensen oefenden voortdurend
Altijd klaar voor
het echte werk!
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De VRR speelt met al haar producten en diensten in op de vraag van zowel burgers en bedrijfsleven als op de vraag van gemeenten.
Om deze dienstverlening zo optimaal mogelijk aan te bieden, werkt de VRR continu
samen met haar ketenpartners. Partners van de VRR zijn onder andere Politie, coöperatie
AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond U.A., DCMR Milieudienst Rijnmond, RTV Rijnmond,
RET, Defensie, Waterschappen, Nutsbedrijven, KNRM, Verzekeraars, Woningbouwverenigingen, gezondheidsinstellingen, waterleidingbedrijven, ENECO, de ministeries van IM, VWS
en V&J, Havenbedrijf Rotterdam, Gezamenlijke Brandweer, GGD, gemeenten en het Openbaar Ministerie.

Bestuurlijke inrichting
Elk college van burgemeester en wethouders draagt vanuit de Wet veiligheidsregio’s zorg
voor brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening in zijn gemeente. De colleges zijn verplicht om dit in een gemeenschappelijke regeling te organiseren. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet
veiligheidsregio’s is de gemeenschappelijke regeling in Rotterdam-Rijnmond in maart 2006
vastgesteld. De inhoud van deze gemeenschappelijke regeling is deels gebaseerd op de
voorloper van de VRR: de in 1991 opgerichte Regionale Hulpverleningsdienst RotterdamRijnmond (RHRR). Op 1 juli 2006 ging de VRR als nieuwe organisatie van start.
Met de oprichting van de VRR werd ook een nadrukkelijkere verbinding met de GGD gelegd.
Vanaf dat moment maakte namelijk ook de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de
Regio (GHOR) onderdeel uit van de VRR. Dit jaar viert de VRR zijn tienjarig bestaan. Behalve
een feestelijk moment, is dat ook een mooi moment voor een evaluatie.
Aan het hoofd van de VRR staat het Algemeen Bestuur (AB). Dit wordt gevormd door de
burgemeesters van de aangesloten gemeenten. Het AB stelt de hoofdlijnen van het te
voeren beleid en de financiële kaders vast. Ieder lid legt aan zijn of haar gemeenteraad
verantwoording af over het beleid van de VRR. De leden van het AB kiezen uit hun midden
een Dagelijks Bestuur (DB). De algemeen directeur van de VRR neemt als secretaris deel aan
het DB en AB.
De Veiligheidsdirectie is het hoogste ambtelijke orgaan op het terrein van risicobeleid,
rampenbestrijding, crisisbeheersing en multidisciplinair grootschalig trainen, oefenen en
optreden. Het is het adviesorgaan van het DB en AB van de VRR. Deelnemers aan de
Veiligheidsdirectie zijn functionarissen van de VRR, GHOR/GGD, DCMR Milieudienst
Rijnmond, Politie, Gemeente Rotterdam, Openbaar Ministerie, Havenbedrijf en de
coördinerend gemeentesecretaris.

Risicoprofiel
Het verzorgingsgebied van de VRR heeft een oppervlakte van 865,6 km2. Ruim 1,2 miljoen
inwoners leven verspreid over vijftien gemeenten. Het gebied is complex, divers en dynamisch. Verstedelijkte gebieden (met hoogbouw en bijzondere bouw), havens en industriële
complexen worden afgewisseld met dunbevolkte plattelandsgebieden. De samenstelling van
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de bevolking varieert sterk. In oude stadswijken van het stedelijk gebied spelen volop grootstedelijke problemen.
Midden in de regio ligt een wereldhaven met scheepvaart, transport- en overslagbedrijven,
petrochemische industrie, visserij, financiële en zakelijke dienstverlening. De aanwezigheid
van het haven- en industriegebied bepaalt voor een groot deel het risicovolle karakter van
de regio. Jaarlijks doen zo’n 35.000 zeeschepen en ruim 100.000 binnenvaartschepen met
passagiers en goederen de Rotterdamse haven aan. De regio Rotterdam-Rijnmond heeft
zo’n 100 bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (Brzo). Rondom deze
industrie wonen, werken en recreëren veel mensen. Een groot deel van het (woon)gebied
ligt beneden zeeniveau en wordt beschermd door duinen, dijken en deltawerken met hun
beweegbare stormvloedkeringen.
Rotterdam-Rijnmond is een belangrijk verkeersknooppunt voor zowel personen als goederen
en gevaarlijke stoffen. Het vervoer verloopt via complexe vaarwegen, spoorwegen en autowegen en door ondergrondse buisleidingen. Daarnaast vliegen charter- en lijnvluchten met
middelgrote passagiersvliegtuigen van en naar Rotterdam The Hague Airport. De ligging van
woon- en industriegebieden rondom de rivieren zorgt ervoor dat veel bruggen en tunnels in
het gebied aanwezig zijn.
In de regio vinden bovendien regelmatig grootschalige evenementen plaats. Van grote
voetbalwedstrijden in stadion Feyenoord (de Kuip) tot de Rotterdam Marathon of de Wereldhavendagen. Daarnaast vinden jaarlijks nog tal van muziekfestivals, wielerrondes, grote
braderieën en demonstraties plaats.

Financiering VRR
De VRR krijgt van zowel de deelnemende gemeenten als het rijk een financiële bijdrage. De
gemeentelijke bijdrage bestaat uit een tarief per inwoner. Het rijk verstrekt een financiële
lumpsum bijdrage vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Daarnaast heeft
een aantal gemeenten door middel van dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) aanvullende
afspraken gemaakt met de VRR. Deze worden door de betreffende gemeente gefinancierd.
De VRR verzorgt een deel van de ambulancezorg voor de Coöperatie Ambulancezorg
Rotterdam-Rijnmond (AZRR) en ontvangt hiervoor een bijdrage van de Coöperatie.
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De VRR in cijfers (uit: jaarverslag 2015)
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2. D
 e organisatie van de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond
Bij de VRR werken ruim 2.000 medewerkers, waarvan ruim 900 vrijwilliger zijn bij de
brandweer. Het primaire proces van de VRR is onderverdeeld in vier directies: de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), het publieke deel van de Regionale Ambulancedienst (RAD),
de Brandweer Rotterdam-Rijnmond en Risico & Crisisbeheersing (R&C) waaronder de
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) valt.
De afdelingen Kwaliteit, Control en Audit (KCA), Human Resources (HR), Beheer en
Concerntaken ondersteunen het primaire proces. De VRR heeft meerdere directeursportefeuilles: Algemeen, Ambulancedienst, Brandweer, Risico & Crisisbeheersing, Gemeenschappelijke Meldkamer en Bedrijfsvoering. Deze portefeuilles zijn verdeeld over drie directeuren.
De vier directies hebben ieder een eigen Ondernemingsraad met daarboven een Centrale
Ondernemingsraad (COR) waarin ook een afvaardiging van de ondersteunende afdelingen
plaatsneemt.

Bestuur
Regionale
Ambulance
Voorziening

Meldkamer

Directie Publieke
Gezondheid
(GGD/GHOR)

Directie

Kwaliteit, Control Audit

Concerntaken

Human Rexources

Beheer

Ambulancezorg

Brandweer

Risico- en
crisisbeheersing
incl. GHOR
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Gemeenschappelijke Meldkamer
De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) vormt het
kloppend hart van de veiligheidsregio en is een samenwerkingsverband tussen VRR, AZRR en politie. De GMK
alarmeert en verzorgt de operationele coördinatie en
informatievoorziening bij (grootschalige) incidenten. Alle
verbindingen komen in de meldkamer samen. Om ook bij
grootschalige incidenten op de GMK alle processen te blijven overzien en secuur op elkaar te kunnen afstemmen,
introduceerde de VRR in 2010 de functie van een officier
van dienst GMK (OvD GMK). Deze wordt ook wel CaCo
(Calamiteiten Coördinator) genoemd. De CaCo vervult
een sleutelrol in de informatievoorziening bij GRIP-situaties
en coördineert de meldkamerprocessen wanneer er sprake
is van grote drukte.
De GMK speelt snel en zorgvuldig in op de hulp- en zorgvragen van de burger. Zij stuurt daarnaast de operationele
eenheden in het veld op adequate wijze aan en biedt hen
ondersteuning. Het beheer van de meldkamer is momenteel nog belegd bij het bestuur van de veiligheidsregio.
Landelijke ontwikkelingen bepalen binnen enkele jaren de
uiteindelijke inrichting van de meldkamer en de meldkamerprocessen in heel Nederland. Vooruitlopend op de
inrichting van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)
voegen Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland-Zuid op 1
augustus 2017 hun meldkamers samen.

Regionale Ambulancedienst
In navolging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz)
is de coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond
U.A. (AZRR) door de minister aangewezen als Regionale
Ambulancevoorziening (RAV) voor de regio RotterdamRijnmond. De publiek-private samenwerking AZRR geeft
invulling aan deze vergunning door middel van SLA’s
(Service Level Agreements) met twee onderaannemers.
De BIOS-groep (de private partner) verzorgt ongeveer één
derde van de ambulanceritten in de regio. Het andere deel
van de ritten en diensten van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) verzorgt de VRR (de publieke onderaannemer
van de AZRR). Binnen de VRR is de MKA onderdeel van de
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en zorgt voor de
aansturing en spreiding van de beschikbare ambulances
en toewijzing van ritopdrachten. In het geval van opge-
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schaalde incidenten coördineert de GHOR de geneeskundige (operationele) inzet en de (waar
mogelijk evenredige) verdeling van slachtoffers over de ziekenhuizen.
De ambulancezorg opereert op het snijvlak van de openbare orde en veiligheid, gezondheidszorg en vervoer. De coöperatie wordt aangestuurd als een zorginstelling. Het meerjarenbeleid
van de ambulancezorg valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de AZRR. Deze
heeft als missie om verantwoorde en veilige ambulancezorg te bieden vanuit een doelmatige
organisatie, in goede samenspraak met alle betrokken partijen. De beschikbare middelen
worden daarbij zo efficiënt mogelijk ingezet.

Brandweer
De Brandweer Rotterdam-Rijnmond is onderdeel van de VRR en levert de basisbrandweerzorg en hulpverlening in de regio. Daarnaast heeft de organisatie diverse specialismen,
zoals scheepsbrandbestrijding, ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen, duiken en hoogte- en
diepteredding. Ondersteuning bij medische hulpverlening is een taak die de afgelopen jaren
sterk is uitgebreid en geprofessionaliseerd. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de inzet van de
brandweer bij reanimaties.
De brandweer maakt onderscheid tussen operationele voorbereiding en repressie. Onder
operationele voorbereiding vallen de afdelingen Operationele Informatie, Vakbekwaamheid
en Onderzoek & Analyse (O&A). Onder repressie vallen de afdeling Veilig Leven en tien
clusters. Er loopt momenteel een proef met een andere indeling van clusters. De directie
wordt ondersteund door het Bedrijfsbureau.
De regio Rotterdam-Rijnmond telt op dit moment 40 kazernes. Daarvan zijn er acht
onderdeel van de Gezamenlijke Brandweer (GB) in het Botlekgebied. Daarnaast beheert
de brandweer twee strandwachtposten in de regio en wordt er nauw samengewerkt met
de reddingsbrigades.
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In het haven- en industriegebied is de verzameling van
bedrijfsbrandweren gebundeld in de GB. Dit is een
publiek-private samenwerkingsvorm tussen het bedrijfsleven en de gemeente Rotterdam, die zowel de bedrijfsbrandweertaken als de publieke brandweerzorg (exclusief
preventie) in het haven- en industriegebied voor haar
rekening neemt. De VRR neemt als toezichthouder deel
aan het bestuur van de GB en werkt op het gebied
van brandweerzaken nauw samen. De GB treedt in
operationele situaties op onder gezag van de operationeel
leider VRR.

Risico & Crisisbeheersing
De directie Risico- en Crisisbeheersing (R&C) richt zich
op het systematisch verbinden van de vele partijen die
een rol hebben bij het verhogen en borgen van het
fysieke veiligheidsniveau van de burger in de regio
Rotterdam-Rijnmond. Dit doet zij door middel van
een adequate hulpverleningsorganisatie en rekening houdend met de beschikbare mogelijkheden om het
risico te reduceren.
De medewerkers van R&C zorgen voor versterking van
zowel het beleid als het beheer op het gebied van
brandpreventie, industriële veiligheid, risico- en crisisbeheersing, rampenbestrijding en mono- (GHOR en
gemeenten) en multidisciplinaire afstemming, multidisciplinair grootschalig opleiden, trainen, oefenen en het
grootschalig multidisciplinair operationeel optreden.
De kracht van R&C ligt in het vermogen de verschillende
belangen van de vele partners, zowel intern als extern,
op een optimale wijze te bundelen, te waarborgen en
hierin de samenhang aan te brengen. Dit doet zij door
de rol van zowel regisseur als adviseur op zich te nemen.
De GHOR heeft daarnaast nog een extra invalshoek.
Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van de regio
Rotterdam-Rijnmond is namelijk eindverantwoordelijk
voor de geneeskundige

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
in de Regio
De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Rotterdam-Rijnmond. Zij is belast met de
coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige
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hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied
van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR vervult in opgeschaalde situaties de
schakelfunctie naar de totale gezondheidszorg, bestaande uit onder meer de ziekenhuizen,
huisartsen, RAV, GGD en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Binnen de VRR is de afdeling
getalsmatig klein, maar juist deze rol maakt de afdeling tot een volwaardig onderdeel van
de primaire processen van de VRR.
De GHOR heeft een tweeledige positie. Enerzijds is de afdeling integraal onderdeel van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, anderzijds is zij coördinator en regisseur binnen het
domein van de gezondheidszorg in opgeschaalde situaties en de voorbereiding daarop.
Hierdoor hebben zowel de DPG als de directeur R&C zeggenschap over de GHOR.

Staf en bedrijfsvoering
Concerntaken
De afdeling Concerntaken richt zich op ondersteuning en advies aan bestuur, directie en
VRR-organisatie op strategisch en tactisch niveau. De afdeling is daarbij regisserend en
kaderstellend op het gebied van bestuurlijke en juridische zaken, communicatiebeleid en
informatiemanagement en daaraan gerelateerde producten en diensten. Concerntaken
beoogt met deze producten en diensten een geïntegreerde optimale bijdrage te leveren aan
de realisatie van de in- en externe organisatiedoelstellingen, zowel dagelijks als bij incidenten
en crises.

Beheer
De afdeling Beheer treedt op als het facilitair dienstencentrum van de VRR en is verantwoordelijk voor de levering van facilitaire diensten en middelen aan de totale organisatie, de
organisatie en uitvoering van de inkooptaken, uitvoering van contractmanagement en
leveranciersbeheer, formulering van het facilitair beleid en borging van de kennis van deze
taken. Zij streeft voortdurend naar verbeteringen en volgt actief de marktontwikkelingen
zodat de VRR maximaal en blijvend wordt ondersteund bij de uitvoering van haar taken.
De afdeling beheer heeft de volgende aandachtsgebieden:
• Huisvesting en Services
• Contractmanagement, inkoop en financiële administratie
• ICT en Telefonie
• Logistiek
•	
Servicedesk, kwaliteitsmanagement voor de afdeling Beheer en Documentaire
Informatievoorziening

Human Resources
Human Resources (HR) verzorgt de personeels- en salarisadministratie, adviseert directie
en management, ontwikkelt HR-beleid, ontwikkelt en beheert het HR-instrumentarium,
begeleidt organisatieveranderingen en stelt managementinformatie beschikbaar.
Medewerkers kunnen bij HR terecht met hun vragen over salaris, arbeidsvoorwaarden,
arbo-zaken en andere personeelsaangelegenheden.
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Kwaliteit, Control en Audit
De afdeling Kwaliteit, Control en Audit is een onafhankelijke afdeling die de organisatie helpt om haar missie,
visie en doelstellingen effectief en efficiënt te bepalen en
te realiseren. Dat doet zij door verbetergerichte sturingsmethoden, maatregelen en toetsing. Het gaat hierbij
zowel om de juiste dingen doen als de dingen op de juiste
manier doen. Door Kwaliteit wordt de nadruk gelegd op
samenwerking en continu leren en verbeteren. Bij Control
ligt de focus op sturing, beheersing en monitoring van de
organisatie. De afdeling adviseert het management bij het
ontwikkelen van ambities, het bereiken van doelen en het
signaleren en beheersbaar maken van risico’s.

3. Missie en visie van de VRR
Missie van de VRR
De 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. Hierdoor kan leed
en schade bij incidenten worden voorkomen of beperkt.

Visie en strategieën van de VRR
“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 een effectieve en efficiënte wijze de
veiligheid te bevorderen.
De 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,
bevlogenheid in een uitdagende omgeving. Daarbij hoort dat wij
voortdurend scherp zijn op maatschappelijke ontwikkelingen,
innovatie en de vertaling daarvan naar veiligheid.”
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Om invulling te geven aan de missie, heeft de VRR acht strategieën bepaald. Hierna volgt een
schets van de ontwikkelingen en initiatieven waarmee de organisatie invulling geeft aan deze
strategieën.

3.1. Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie
De VRR is een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie die 24 uur per dag, 7 dagen
per week de veiligheid van de burgers in de regio Rotterdam-Rijnmond waarborgt. Goede
hulpverlening op straat staat centraal.
Diverse organisatieonderdelen hebben geconstateerd dat de focus van de VRR meer op
de operationele organisatie moet komen te liggen. De operationele organisatie moet meeontwikkelen met een veranderende vraag vanuit de maatschappij en haar risico’s. Dit vraagt
een flexibele en veerkrachtige operationele organisatie, waarin de koude organisatie en
warme organisatie logisch op elkaar aansluiten. Daarnaast heeft de operationele organisatie
behoefte aan een visie en een ontwikkeltraject om deze weer toekomstbestendig te maken.
In 2016 is een project gestart dat de operationele organisatie versterkt. Aandachtspunten
binnen het project zijn een goede inbedding van de piketorganisatie, aanpassingen in
koude/lauwe structuur, aandacht voor de combinatie van dagdienstfuncties met operationele
piketfuncties, toepassing van de gesprekscyclus, strategische planning voor werving en
opleiding van personeel, meer interregionale samenwerking, andere werkwijzen.
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De basis voor de VRR als betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie wordt gelegd
door de afdelingen van R&C. Door in de koude fase de risico-inventarisatie, de advisering
en het toezicht, de planvorming en de operationele voorbereiding op orde te hebben, wordt
de kans op een crisis zo klein mogelijk gemaakt en de bestrijding van een crisissituatie
mogelijk gemaakt. Dit realiseert de VRR door samenwerking/afstemming met burgers,
bedrijven en ketenpartners, multidisciplinair oefenen en door in tijden van crisis te borgen
dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste functionarissen is. Door de focus
van planvorming naar operationeel informatiemanagement te verleggen, draagt de VRR
bij aan de landelijke ontwikkeling van het programma Netcentrisch Werken. Dit is een
operationele informatievoorziening met ketenpartners, die zorg draagt voor informatiedeling
tijdens bovenregionale en interregionale incidenten.
Eén van de meetpunten voor de brandweer blijft de aanrijtijd. Dit meetpunt zegt niets
over de kwaliteit van de dienstverlening, maar geeft wèl aan hoe snel de burger professionele
hulpverlening krijgt. De VRR is ondanks het besef dat kwaliteit op een andere manier tot
uitdrukking komt, trots dat zowel in 2014 als in 2015 de aanrijtijden van Brandweer
Rotterdam-Rijnmond op basis van CBS-gegevens de snelste zijn van alle regio’s in het land.
Om een betrouwbare hulpverleningsorganisatie te blijven, besteedt de brandweer de
komende jaren aandacht aan:
• Medewerkers die expert zijn op het vakgebied
• Borgen van paraatheid van brandweerpersoneel
• Verder vormgeven van business intelligence
• Toepassen van strategisch human resource management
• Opbouwen van kennis door onderzoek
• Voorkomen van slachtoffers door bewustwording te creëren (Veilig Leven)
• Terugdringen van schade
• Intensiveren van samenwerking met andere regio’s
Het komende jaar worden deze speerpunten verwerkt in het Plan Brandweerzorg 20172020. De uitwerking van deze speerpunten sluit aan op ‘Brandweer over Morgen’ en de Visie
Risicogerichtheid.
Ook de ambulancesector is in beweging. Er is discussie over de inrichting van het stelsel van
ambulancezorg na afloop van de Tijdelijke wet ambulancezorg op 1 januari 2020. AZRR
wil ook in 2020 en tot ver daarna de aanbieder blijven van kwalitatief hoogwaardige en efficiënte ambulancezorg in de regio. Daarvoor moeten de sterke punten van de twee organisaties die de Coöperatie hebben opgericht optimaal worden ingezet.
Het kloppend hart van de Veiligheidsregio, de GMK, heeft te maken met diverse organisatorische veranderingen. Voor de ontwikkeling van de LMO en daarop vooruitlopend de samenvoeging met de meldkamer van Zuid-Holland Zuid moet nog veel werk verzet worden. VRR
en VRZHZ nemen hierin een proactieve houding aan en zien dit als kans om processen op de
meldkamer te optimaliseren.
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3.2. Innovatief op het gebied van veiligheid
De afdeling O&A van de brandweer werkt aan nieuwe ontwikkelingen en concepten. Ook
andere afdelingen en directies omarmen innovatieve ideeën.
Enkele voorbeelden:
• Passende voertuigbezetting
Voor uitruk op maat richt de VRR zich op het meer modulair opbouwen van de slagkracht
die voor incidentbestrijding nodig is. De huidige standaard van een tankautospuit met zes
personen biedt in veel incidentsituaties overcapaciteit. In de zoektocht naar passende voertuigbezettingen voor verschillende zorgvragen maakt de brandweer gebruik van verschillende
voertuigconcepten, waaronder het Snelle interventievoertuig (SIV) en het Eerstehulpvoertuig
(EHV). Deze voertuigconcepten worden ingezet in specifieke gebieden.
De SIV wordt ingezet als vooruitgeschoven eenheid. Door zijn positionering en bezetting
kan hij snel ter plaatse zijn voor een eerste verkenning of doet (zo mogelijk) een eerste inzet.
Kleinere incidenten worden zelfstandig door een SIV afgehandeld. In de alarmering wordt de
inzet van de SIV altijd opgevolgd door de inzet van een tankautospuit (TS).
Het Eerstehulpvoertuig (EHV) is een eenheid met een combinatie van ambulance- en brandweerpersoneel met de juiste combinatie van competenties. In 2014 voerde de VRR een
gerichte pilot uit die positief is geëvalueerd. De inzet van materieel valt of staat echter met de
beschikbaarheid van personeel. Als gevolg van de cao-acties bij de ambulancediensten, is in
2015 het EHV daarom niet ingezet. In 2016 wordt bezien of de inzet van het EHV opnieuw
haalbaar is.

KENSCHETS EN ZELFEVALUATIE VOOR VISITATIE VRR 2016

019

R
O

• Optima Predict en Live
De MKA werkt sinds kort met Optima Predict en Optima Live. Optima Predict is een management tool om door middel van simulaties, varianten door te rekenen die de beste spreiding
en beschikbaarheid van ambulances kunnen bieden. Optima Live is software die centralisten
ondersteunt bij het zo efficiënt mogelijk toewijzen van opdrachten aan de ambulances. De
belangrijkste reden om Optima te gebruiken is dat hiermee de kwaliteit van de dienstverlening nog verder kan worden verhoogd. Op basis van historische data en de te voorspellen
vraag kan namelijk steeds de beste keuze voor de inzet van ambulances worden gemaakt.
• Mobiele Operationele Informatie
Alle Nederlandse brandweerkorpsen streven na om hun data en informatie op orde te brengen, zodat zij slimmer hun doelen kunnen bereiken. De nieuw ontwikkelde MOI (Mobiele
Operationele Informatie) in Rotterdam-Rijnmond is een succes en andere regio’s willen dit
programma graag overnemen. De Ambulancedienst in Rotterdam-Rijnmond gaat de MOI
eveneens gebruiken om sneller geverifieerde informatie te delen. Het past in de noodzaak
om de informatievoorziening en operationele informatie nog meer te stroomlijnen. Business
intelligence is een belangrijk thema bij de VRR. Een serieuze informatiepositie is noodzakelijk
om risico’s het hoofd te bieden en veilig te kunnen optreden. Dit is benoemd als speerpunt
voor 2016.
• Brandweerradar
De brandweer staat 7 dagen per week, 24 uur per dag paraat om snel te reageren als er een
melding binnenkomt. Hoe je het ook wendt of keert: het kost tijd om bij een incident te komen. Als elke seconde telt, duurt dit al snel te lang. In de race voor de Don Berghuijs Award
van de Blomberg Society heeft een coalitieteam zich gebogen over de vraag hoe de brandweer eerder ter plaatse kan zijn bij een incident. Hierop is de Brandweerradar bedacht. Dit is
een rekenkundige tool die op basis van historische gegevens berekent waar de kans op een
brand in de eerstvolgende acht uur het hoogst is. Deze gegevens worden vervolgens door de
meldkamer gebruikt bij de spreiding van voertuigen, zodat voertuigen sneller ter plaatse kunnen zijn wanneer een incident zich voordoet.
• VeiligheidsInformatieCentrum
Binnen en buiten de VRR is veel informatie beschikbaar. Informatie die nodig is om een
incident of crisis goed te kunnen bestrijden, maar ook informatie die voortkomt uit operationeel optreden. Om relevante informatie goed te ontsluiten startte de VRR het VeiligheidsInformatieCentrum (VIC). Dit dient als ‘informatieknooppunt’ tussen de bij risicobeheersing,
incidentbestrijding en crisisbeheersing betrokken diensten in de regio Rotterdam-Rijnmond.
Het VIC verzamelt, analyseert, veredelt en verstrekt informatie om operationele functionarissen en directieleden te ondersteunen. Daarnaast is het een ingangsloket voor informatieproducten en informatieverzoeken voor zowel interne als externe partijen. Concreet betekent
dit het verzamelen van informatie over evenementen, weersverwachtingen, wegafsluitingen,
infrastructuur en andere relevante informatie. Naast een informatiecomponent bevindt zich in
het VIC ook een communicatiemedewerker die als dagwoordvoerder optreedt.
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• Club van 112
In de kazerne in Schiedam is de Club van 112 gevestigd. In het nagebouwde huis van de
familie Brandjes worden kinderen bewust gemaakt van brandveiligheid. Deze doe- en ervaartraining is opgenomen in het brandpreventieprogramma voor basisscholen en heeft in 2015
ruim 4000 bezoekers mogen ontvangen.

3.3. Het platform om veiligheid op een hoger niveau te brengen
De veiligheidsregio is het platform waar kennis en ervaring van burgers, bedrijven en
medewerkers van de VRR bij elkaar komen om de veiligheid op een hoger niveau te brengen.
De diversiteit aan taken en expertise maakt het voor de VRR mogelijk om ook over andere
veiligheidsvraagstukken dan alleen de fysieke veiligheid te spreken.

Rijnmondveilig.nl, platform voor transparante en betrouwbare risico- en
crisiscommunicatie
In 2010 lanceerde de VRR www.rijnmondveilig.nl, een
online platform om enerzijds mensen tijdens een noodsituatie te informeren en van een handelingsperspectief
te voorzien en anderzijds om mensen actief te informeren rond risico’s om zo hun dagelijks leven veiliger, of in
ieder geval bewuster, te laten verlopen. Ook publiceert
rijnmondveilig.nl inspectierapporten over brandveiligheid
van bedrijven en instellingen en risicovolle bedrijven. Het
platform rijnmondveilig.nl maakt gebruik van alle beschikbare socials. In 2015 werd het platform 1,3 miljoen keer
bekeken en publiceerde de VRR 1562 berichten en gaven
we burgers over 208 incidenten incidentinformatie via
twitter en facebook.

Veilig leven
Veilig Leven is binnen de VRR volledig geïntegreerd in de
reguliere organisatiestructuur van de brandweer. Sinds
2014 werkt de afdeling ‘Brandveilig Leven’ samen met de
ambulancedienst op het gebied van voorlichting over gezondheid. Daarom is de naam veranderd in ‘Veilig Leven’.
De centrale doelen van Veilig Leven zijn het terug brengen
van het aantal branden en het verhogen van de fysieke
veiligheid op het gebied van gezondheidszorg in de woonomgeving met als doel vermindering van het aantal slachtoffers bij brand en daar waar mogelijk vermindering van
de schadelast. Dit gebeurt door educatie en voorlichting.

De wijkbrandweerman
Binnen de VRR zijn momenteel twee zogenaamde wijk-
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brandweermannen actief (Rotterdam IJsselmonde en Schiedam). De wijkbrandweerman heeft
een sociaal verbindende rol binnen de wijk, is het aanspreekpunt voor de burger in de wijk op
brandveiligheidsvraagstukken en vormt de schakel tussen de bewoners en maatschappelijke
organisaties in de wijk en de brandweerorganisatie. De VRR beschouwt deze ontwikkeling
als de juiste koers. De komende periode zal gebruikt worden om de meerwaarde van deze
positionering midden in de maatschappij verder uit te bouwen.

Partners in crisisbeheersing
De VRR werkt als hulpverleningsorganisatie nauw samen met de verschillende partners in
haar netwerk met als doel alle specifieke kennis en kunde van die partners naar behoefte en
omstandigheden met elkaar te verbinden. Met een groot aantal partners heeft de VRR de
samenwerking officieel vastgelegd in convenanten. In deze convenanten staat beschreven op
welke manier de inzet van medewerkers, materiaal en kennis op elkaar worden afgestemd.
Deze samenwerkingsverbanden zijn zowel in de koude (reguliere) fase als in de warme (incident) fase van toepassing.

Multidisciplinair oefenen
Het multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenprogramma (OTO) is al meer dan 25 jaar de
ruggengraat van de samenwerking tussen de hulpdiensten. Al lang voor de vorming van
de veiligheidsregio’s was dit het instrument waarmee operationele functionarissen elkaar
wisten te vinden bij incidenten en waarmee samenwerking in de regio op een hoog plan is
gekomen. OTO is bovendien één van de manieren waarop de VRR een platformfunctie biedt
ten aanzien van fysieke veiligheid. Met name ketenpartners blijken de afgelopen jaren in toenemende mate moeite te hebben om capaciteit vrij te maken voor multidisciplinair oefenen.
Daarom onderzoekt de VRR hoe OTO anders kan worden ingevuld. De ontwikkeling van een
nieuw sterk multidisciplinair oefenbeleid is één van de speerpunten voor 2016.
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3.4. Deskundige en bevlogen professionals
Vakbekwaamheid en vakmanschap zijn voor de VRR een prioriteit om zo de deskundigheid en
bevlogenheid van de medewerkers te bevorderen. Dit geldt niet alleen voor de uitvoering op
straat, maar ook voor de ondersteunende diensten.

Visie op Human Resource Management
De juiste medewerker op de juiste plek is de kritische succesfactor voor een goed functionerende organisatie. In de visie op HRM is een ‘profielschets voor de VRR-medewerker’ opgenomen: De VRR-medewerker beschikt over een integere grondhouding, die tot uitdrukking
komt in zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en openheid. De VRR-medewerker durft verantwoordelijkheid te nemen, is innovatief en betrokken bij de organisatie en de (maatschappelijke) omgeving. De VRR-medewerker blinkt uit in zijn vak, wil zich blijven ontwikkelen, is
daadkrachtig, resultaatgericht en heeft een ondernemende inslag.’
Leidinggevenden spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van de organisatie. Zij geven richting aan de veranderende manier van werken door te sturen op houding en gedrag. Centraal
daarbij staat het begrip ontwikkeling: ontwikkeling van de organisatie, ontwikkeling van
medewerkers, maar beslist ook de ontwikkeling van de leidinggevenden zelf.
MD is een instrument om aan deze ontwikkeling van leidinggevenden sturing en ondersteuning te geven. MD is het geheel van activiteiten om gestructureerd en met aandacht voor de
lange termijn leidinggevenden te schouwen, te ontwikkelen en te matchen en zodoende zorg
te dragen voor het optimaal functioneren van organisatie. Hier wordt onder meer invulling
aan gegeven door workshops, het leiderschapstraject, mobiliteitsbeleid, het VRR leiderschapscafé, coaching trajecten en contacten (uitwisselingen) met andere regio’s.
De VRR heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in leiderschapsontwikkeling door leidinggevenden een leiderschapstraject aan te bieden. Tijdens dit traject is de nadruk gelegd op
werken vanuit je kracht en leren van elkaar en andere disciplines. Alle leidinggevenden krijgen
in de periode 2016 – 2018 een profiel in het kader van MD. In dit profiel wordt het potentieel
van de leidinggevenden in beeld gebracht door onder andere te kijken naar ambities, drijfveren en een 360 graden feedback.

3.5. Medewerkers geven en nemen verantwoordelijkheid
De VRR is een organisatie waarin medewerkers verantwoordelijkheid geven en nemen. Dat
betekent dat er ruimte is voor medewerkers om op hun eigen manier een bijdrage te leveren
aan de organisatie. Verantwoordelijkheid dragen betekent ook dat iedereen zich gedraagt
zoals het een goed ambtenaar betaamt; loyaal, gedreven en integer.

Organisatieontwikkeling: onze Bedoeling
Binnen de VRR wordt gewerkt volgens ‘de Bedoeling’. Hulp en zorgverlening aan de burgers,
24 uur per dag, staat voorop. Vakmanschap, eigen verantwoordelijkheid en het zoeken van

KENSCHETS EN ZELFEVALUATIE VOOR VISITATIE VRR 2016

023

R
O

de verbinding staan hierbij centraal. Het systeem (regels, afspraken, protocollen) moet daarbij
ondersteunend zijn. De VRR investeert in een organisatie waar medewerkers verantwoordelijkheid geven en nemen. Verbinding, vertrouwen en eigenaarschap zijn belangrijke waarden
hierbij.
Desondanks zorgt de organisatiestructuur (het ‘denken in kolommen’) voor fragmentatie
waardoor integrale afweging van belangen moeilijk is. Dit staat verbinding op dossiers in de
weg. Daarnaast volgen ontwikkelingen in ‘de buitenwereld’ elkaar in hoog tempo op en is
het van belang dat de organisatie toekomstbestendig is en blijft. In 2014 is de VRR daarom
gestart met het programma Organisatieontwikkeling. Doel van het programma is gedurende
een periode van vijf jaar de directie en organisatie aan zet te krijgen en te houden, waardoor
medewerkers en leidinggevenden in dossiers eigenaarschap pakken, vertrouwen in elkaars
deskundigheid hebben en de verbinding tussen de verschillende afdelingen, processen en
dossiers actief opgezocht wordt.
Onder het motto ‘de tweede lijn aan zet’ wordt zelfsturing gestimuleerd. Daarnaast belegt
de directie mandaten en verantwoordelijkheden lager in de organisatie. Dit betekent dat de
leidinggevenden die rechtstreeks verantwoording aan een directeur afleggen, nu in gezamenlijkheid verantwoordelijk zijn voor de sturing van de organisatie.

3.6. Doelmatig, open en transparant
De VRR is een doelmatige, open en transparante organisatie. Dat betekent onder andere
dat het huishoudboekje op orde is. Mensen en materieel worden efficiënt ingezet conform
wettelijke kaders.

Basiszorgniveau
De VRR wil gemeenten meer betrekken bij de sturing (op resultaten) van de VRR. Dit kan
bijvoorbeeld door meer output-gerichte sturing. In 2012 startte de VRR met de ontwikkeling
van het basiszorgniveau, dat hierin kan ondersteunen. Het basiszorgniveau heeft tot doel
een duidelijk beeld te geven van de taken en producten van de VRR. Daarmee kan op termijn
transparanter worden gecommuniceerd met stakeholders en burgers over te leveren producten en bijbehorende kosten.

Bestuurlijke auditcommissie
In 2015 is besloten tot het instellen van een bestuurlijke auditcommissie. De auditcommissie
heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de Veiligheidsregio. Dit doet de commissie vanuit de controlerende rol van het Algemeen Bestuur en de
gemeenten. De auditcommissie houdt daarbij toezicht op het risicomanagement in brede zin
(zowel financieel als niet-financieel).

Programma bedrijfsvoering
Met de focus op onderlinge samenwerking ontwikkelt de VRR alle aspecten van bedrijfsvoering door. Het programma bedrijfsvoering geeft dit ontwikkeltraject vorm. Het programma
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heeft als doelstellingen onder andere het bestuurlijk transparanter maken van de begrotingen
en verbetering van de informatiehuishouding. Het programma levert voorstellen voor verbetering van het sturingsmodel van de VRR (de zogenaamde governance). Eén van de leidende
principes daarbij is dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd zodat de directie meer op hoofdlijnen de organisatie kan aansturen. Om deze doelen te
bereiken, is voor de periode van één jaar een programmamanager bedrijfsvoering aangesteld.
Onderdeel van het programma is de implementatie van de A3-systematiek.

3.7. Scherp anticiperen en acteren op maatschappelijke ontwikkelingen en
wet- en regelgeving
De VRR anticipeert en acteert scherp op maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Ontwikkelingen als sociale media, werken met big data, zelfredzaamheid van burgers,
vluchtelingenopvang en burgerinitiatieven hebben invloed op het werk van de VRR.

Zelfredzaamheid ouderen en hulpbehoevenden
Er is al enige jaren een ontwikkeling gaande om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te
laten wonen. Door gebruikmaking van thuiszorg, moderne (ICT-)technieken en het doen
van aanpassingen aan woningen is dit ook steeds beter mogelijk.
De VRR maakt zich zorgen om de zelfredzaamheid van senioren in geval van brand in
de eigen woning of woongebouw. Bij een zorginstelling zoals een verpleeghuis, een
verzorgingstehuis of een ziekenhuis zijn wél extra voorzieningen als een brandmeldinstallatie
en compartimentering vereist. Het Bouwbesluit schrijft dit voor. Bovendien is er veelal sprake
van een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV), die de ontvluchting van niet- (of verminderd)
zelfredzamen ondersteunt. Wanneer dergelijke gebouwen als gevolg van de veranderingen
in de zorg, worden omgezet naar ‘gewoon woongebouw’ vervalt de mogelijkheid brandpreventieve- en detectievoorzieningen en een BHV-organisatie te eisen. De (niet zelf redzame)
bewoners blijven er echter wèl wonen.
De VRR roept gebouwexploitanten op om zich niet alleen te richten op wat de wet
voorschrijft maar ook te kijken naar de aanwezige risico’s en de mate van zelfredzaamheid
van bewoners. De VRR heeft daarnaast van de landelijke politiek aandacht gevraagd voor
deze ontwikkeling. Op 14 maart 2016 bracht minister Blok een werkbezoek aan de VRR.
De VRR greep dit moment aan om de minister kenbaar te maken wat de brandveiligheidsdilemma’s zijn rond de transitie van een bestaand pand met zorgfunctie (zoals een verzorgingstehuis) naar een gebouw met woonfunctie (woongebouw).

Vluchtelingenopvang
Vanaf het derde kwartaal van 2015 vormde de opvang van vluchtelingen een indringend
aandachtspunt in Rotterdam-Rijnmond. In de regio was op 18 september de gemeente
Rotterdam de eerste gemeente, die de crisisopvang voor een groep vluchtelingen verzorgde.
In de weken daarna regelden regiogemeenten nog zes keer crisisopvang voor groepen
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vluchtelingen. De VRR ondersteunde de ontvangende gemeenten in brede zin bij de
(organisatie van de) crisisopvang.
Dit was feitelijk een nieuwe taak voor de VRR, maar wel nauw verwant aan de kerntaak
als crisisorganisatie. In deze rol voelt de VRR zich meer dan thuis. Eind 2015 zijn met de
regiogemeenten, provincie en COA verdere afspraken gemaakt. Waar zinvol, blijft de VRR
een verbindende en ondersteunende rol vervullen op het gebied van de noodopvang van
vluchtelingen in de regio.

Arbeidshygiëne
Sinds 2015 besteedde de brandweer in toenemende mate aandacht aan arbeidshygiëne.
Op landelijk niveau, maar ook in regio’s, zijn initiatieven ontplooid om ‘veilig en hygiënisch
werken’ te stimuleren en waar mogelijk te verbeteren. Arbeidshygiëne is een belangrijk
onderwerp van gesprek binnen de VRR. De eerste procedurele aanpassingen zijn inmiddels
gemaakt. Daarnaast zijn er extra veiligheidskundigen aangesteld die in 2016 in samenspraak
met de organisatie extra aandacht besteden aan arbeidsveiligheid in de breedste zin van
het woord.

Omgevingswet
In de nieuwe Omgevingswet gaat de minister meer uit van vertrouwen dan van regelgeving
en ligt de eerste verantwoordelijkheid voor risicobeïnvloeding nog nadrukkelijker bij de
eigenaar of gebruiker van een gebouw. De VRR maakt zich zorgen dat risico’s met een
gemeentegrensoverschrijdend effect hierdoor aan de aandacht ontglippen. Zo kan de ene
gemeente te maken krijgen met risico’s van planologische en industriële ontwikkelingen van
andere gemeenten zònder bij de besluitvorming betrokken te zijn. Juist in dergelijke situaties
kan een wettelijke adviestitel voor de brandweer uitkomst bieden. Wordt deze wettelijke
taak niet toegekend aan de veiligheidsregio, dan vermindert op den duur de capaciteit en
de kennis op dit gebied. De VRR moet scherp zijn op het goed borgen van de adviestaak in
onderliggende regelgeving.

Veranderingen in de zorgketen
Doordat diverse ziekenhuizen hun posten voor spoedeisende Hulp (SEH) sluiten, huisartsenposten dichtgaan, ziekenhuiszorg wordt gecentraliseerd, thuishulp verschraalt, woon-zorgcomplexen worden omgebouwd tot zorg¬com¬plexen, het percentage verwarde personen
toeneemt en de vergrijzing steeds manifester wordt, wordt er veel meer dan voorheen een
beroep gedaan op ambulancezorg. De ambulance¬dienst is altijd een ankerpunt geweest
waarop de burger te allen tijde kan en mag rekenen. Het aantal ambulanceritten is in de
afgelopen drie jaar met bijna 15% gestegen. Dit resulteerde in 110.000 meldingen bij de
MKA in 2015.
De verandering in huisvesting van ouderen en mensen met een beperkte mobiliteit heeft niet
alleen effect op de ambulancezorg, maar brengt ook brandveiligheidsrisico’s met zich mee.
De preventieve afdelingen van de brandweer zetten diverse middelen in om deze doelgroep
te bereiken en de voorzieningen op deze ontwikkeling aan te passen (zie ook de toelichting
op ‘Veilig Leven’ onder strategie 3).
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3.8. Het kennis- en expertisecentrum op het gebied van Veiligheid (met name
industriële veiligheid, scheepsbrandbestrijding, brandpreventie)
De VRR is gezaghebbend en toonaangevend. Dat betekent dat de VRR expertregio is op
onderwerpen zoals industriële veiligheid, scheepsbrandbestrijding, BroNS (Scheepsbrandbestrijding op de Noordzee pre-Sar), brandpreventie, verpleegkundig specialisten en geneeskundig advies als er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De VRR wil haar kennis breder delen door bij te
dragen aan vakbladen, media en/of medewerkers op congressen te laten spreken.
Door het hoge risicoprofiel van de regio heeft de VRR door de jaren heen onder andere veel
kennis vergaard over Brzo-bedrijven. Deze kennis wordt landelijk gedeeld via het Landelijk
Expertise Centrum (LEC). Het LEC is een samenwerkingsverband van het Instituut Fysieke
Veiligheid en de VRR en heeft een nationale regierol. Het LEC verstrekt informatie en advies
aan de andere veiligheidsregio’s en vormt hiermee een belangrijke schakel in de verwerving,
verwerking en borging van kennis en informatie. Daarnaast formuleert het LEC beleid en ontwikkelt instrumenten ten behoeve van de Wabo-advisering, aanwijzing bedrijfsbrandweren
en de rampenbestrijding.
Het LEC vertegenwoordigt de veiligheidsregio’s in diverse multidisciplinaire overleggen en
werkgroepen. Een voorbeeld hiervan is de deelname aan het programma Brzo+. Daarnaast
ondersteunt het LEC ook het ministerie van Veiligheid & Justitie bij de verzameling van informatie over de afzonderlijke veiligheidsregio’s en verstrekt inzicht in het landelijk ‘beeld’ van de
rampenbestrijding en bedrijfsbrandweren, waaronder de Staat van de Veiligheid en de Staat
van de Rampenbestrijding. Tot slot draagt het LEC sinds 2015 zorg voor het programmama-
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nagement van de zogenaamde Impulsgelden Omgevingsveiligheid, voor én met de betreffende veiligheidsregio’s, ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet.
Door deze kennis en ervaring is de VRR een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum.
Vanuit deze positie zijn er in het verleden verschillende verzoeken aan de VRR gedaan voor
advisering en ondersteuning aan projecten in het buitenland en zijn diverse samenwerkingsverbanden opgericht (Suriname, Shanghai, EU (LEC/Brandweer/Brzo), Kuwait, Columbia,
Sohar, St. Eustatius, Bonaire, Antwerpen).
Naast nationale netwerken, neemt de VRR ook deel aan een groot aantal internationale
netwerken: Urban Search And Rescue Team (USAR), International Association of Fire Chiefs
(IAFC), Federation of the European Union Fire Officer Associations (FEU), International Association of fire and rescue service (CTIF), United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC), United Nations Environmental Protection Agency (UNEP), Europees netwerk
scheepsbrandbestrijding.
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Deel B: Zelfevaluatie
4. Opzet en aanpak van de zelfevaluatie
De zelfevaluatie van de VRR bestaat uit een interne en een externe reflectie op de thema’s
maatschappelijke opdracht, leiderschap & verandervermogen en (interne en externe) organisatie in samenwerking. De acht VRR strategieën zijn onder de thema’s verdeeld, zodat de
evaluatie herkenbaar kan worden verbonden aan de in 2015 ingezette organisatiestrategie.
Een dwarsdoorsnede van de organisatie exclusief de directie vormde via rondetafelgesprekken
een gezamenlijk kwalitatief beeld van de eigen organisatie op de thema’s en strategieën.
Verslagen van tientallen gesprekken met externe (keten)partners die in het kader van de
visievorming van de GHOR, Crisisbeheersing en Industriële Veiligheid zijn opgesteld, zijn voor
het externe beeld aan de thema’s getoetst. Voor Risicobeheersing zijn hier nog drie (groeps)
interviews aan toegevoegd. Voor de (interne en naar buiten gerichte) blik van de brandweer
is gebruik gemaakt van de plannen voor het programma brandweerzorg. Dit is nog in ontwikkeling.

Intern kwalitatief beeld gekoppeld aan gesprekken met externe partners
Tijdens de rondetafelgesprekken op 2 maart 2016 gingen 35 medewerkers van de VRR
gedurende een middag uitgebreid met elkaar in gesprek over de VRR. Drie tafel-voorzitters
begeleidden aan de hand van de drie visitatiethema’s levendige discussies over de sterkten,
zwakten, kansen en bedreigingen voor de VRR. Tijdens deze middag is veel informatie opgehaald en vrijwel geen enkel onderwerp is onderbelicht gebleven. De deelnemers stelden zich
positief kritisch op, voerden waardevolle discussies en toonden over en weer veel interesse in
elkaars opvattingen. Meer dan eens constateerden de medewerkers dat zij meer van elkaars
werk willen weten. Samen met de analyse van de externe interviews leidde dit alles uiteindelijk tot voorliggende zelfevaluatie.
De VRR is sterk in beweging. Zowel intern als met (keten)partners legt de organisatie steeds
meer en beter de onderlinge verbinding en zoekt actief naar aansluiting bij de samenleving.
Er is een continue drive om gezamenlijk nòg beter de taken te vervullen. Externe partners
waren graag bereid om op het functioneren van de VRR te reflecteren en uit de opkomst
bij de rondetafelgesprekken bleek dat ook de medewerkers het belang van de zelfevaluatie
inzagen. Iedereen heeft serieus bijgedragen om inzicht te creëren waar de VRR ten aanzien
van de drie visitatiethema’s staat.
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5. Thema 1:
Maatschappelijke opdracht
De maatschappelijke opdracht van de veiligheidsregio bestaat zowel uit wet- en regelgeving als uit de maatschappelijke wensen en verwachtingen. Beiden vormen het kompas
van de VRR. Hoe geeft de organisatie invulling aan de wettelijke taken? Hoe koerst de
VRR op maatschappelijke verwachtingen? In hoeverre volgt en herkent de organisatie
de maatschappelijke ontwikkelingen? Hoe past de VRR zich aan aan de veranderende
samenleving?

In dit thema passen de volgende strategische doelstellingen van
de VRR:
• We acteren scherp op maatschappelijke ontwikkelingen.
• We zijn een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie.
• We zijn een doelmatige, open en transparante organisatie.

Interne bevindingen
Beter aansluiten bij behoeften van burgers, bedrijven en bestuurders
De VRR beschouwt burgers, bedrijven en bestuurders als haar klanten. Brandweer repressie en de afdelingen Veilig Leven, Risicobeheersing en Industriële Veiligheid hebben vrijwel
dagelijks contact met burgers en bedrijven. Toch zijn er genoeg (staf)afdelingen die dat
niet hebben. Over de hele breedte van de organisatie leeft de wens om meer gevoel te
krijgen bij wat de doelgroep van de VRR nodig heeft. Het ontbreekt aan een mechanisme
en goede communicatie tussen de verschillende lagen in de organisatie, waardoor signalen uit het directe contact met de doelgroep onvoldoende worden vertaald naar acties
voor de rest van de organisatie.

“We zijn vaker reactief dan anticiperend. We moeten
laten merken wie we willen zijn.”

Andere incidenten: andere inzet
Hoewel het totale aantal incidenten redelijk stabiel blijft, verandert er veel in het soort
incidenten. Het aantal kleine incidenten lijkt toe te nemen. Door aan de voorkant te
investeren in veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid, kunnen dit type incidenten door
middel van burgerparticipatie in veel gevallen worden voorkomen, opgelost of beperkt.
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De brandweer kan hier met minder personeel en materieel op uitrukken. De ontwikkeling van
het Snelle Interventie Voertuig (SIV) en de ontwikkeling van de Brandweerradar zijn voorbeelden van de wijze waarop de brandweer zich op deze ontwikkeling aanpast.
Aan de andere kant lijkt het aantal grote incidenten af te nemen en neemt ook het aantal
zeer grote branden de laatste vier jaar af. Deze laatste categorie branden is vaak héél groot
of complex. Dit vraagt juist om meer of specifiekere deskundigheid of een andere (proactieve) inbreng van het (brandweer)personeel. Kortom, veranderingen in het type incidenten
veranderen ook de eisen aan de brandweerorganisatie en het brandweerpersoneel. De kloof
in benodigde deskundigheid bij kleinere en grotere incidenten geeft een hoog afbreukrisico,
waarbij ook de inzet en kwaliteit van de vrijwilligers de aandacht vraagt. Het programma
Brandweerzorg ontwikkelt hier oplossingen voor, met onder meer een visie op vrijwilligheid,
gerichte werving, dynamische alarmering, variabele voertuigbezetting, kazerne analyse en
verkenning van de Rapid Responder / EHV-voertuig.

Maatschappelijke ontwikkelingen samen met bestuurders en burgers vertalen
in opdrachten
Onder invloed van ‘de Bedoeling’ is de VRR zich als nooit tevoren bewust van haar rol in de
samenleving. Belangrijke dossiers waarop de VRR recent haar meerwaarde heeft getoond, zijn
onder meer de vluchtelingencrisis, Ebola en de terreurdreiging. Tijdens de rondetafelgesprekken stonden de medewerkers stil bij de vraag of de VRR werkt vanuit een maatschappelijke
of een bestuurlijke opdracht. In principe zou hier geen verschil tussen moeten zijn, maar de
deelnemers aan de ronde tafels denken dat het in de praktijk lastig is voor bestuurders om de
vertaling naar de inhoudelijke rol van de VRR te maken. Nu wegen de medewerkers van de
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VRR bij nieuwe ontwikkelingen voortdurend af of (en welke) maatschappelijke opdracht zij te
vervullen hebben. Geen eenvoudige opdracht, waardoor zij niet altijd scherp focussen. Medewerkers bespeuren bij zichzelf tegelijkertijd de neiging om direct uitvoering te willen geven
aan wat wordt gevraagd in plaats van hun meerwaarde toe te voegen en (vooraf) te vragen
wat bestuurders van hen verwachten. Afkadering van het werkterrein is een continu, maar
lastig proces geworden. Uit interviews met bestuurders, maar ook aan de ronde tafels bleek
dat alle partijen de rol van de VRR meer vanuit de dialoog willen invullen. Met wie de VRR die
dialoog moet aangaan, hoe dit te organiseren en hoe de burger daar het best bij kan worden
betrokken, is nog niet helder. De deelnemers aan de ronde tafels vonden overigens dat de
VRR moet oppassen dat zij – in deze sterk veranderende samenleving - niet probleemeigenaar
wordt van iets dat niet bij haar thuis hoort.

VRR ziet nadrukkelijk haar rol bij de uitvoering van de Omgevingswet
De VRR houdt – samen met andere veiligheidsregio’s en ketenpartners – de ontwikkelingen
rond de Omgevingswet en de Wet Private Kwaliteitsborging nauwlettend in de gaten. Aanvankelijk ervoer de organisatie de nieuwe wetgeving als bedreiging voor het voortbestaan van
de risicobeheersing binnen de veiligheidsregio. Inmiddels is men een stap verder in het denken hierover. De VRR ziet dat eenvoudige taken (zoals bijvoorbeeld advies over de plaatsing
van een dakkapel) prima aan marktpartijen kan worden overgelaten. Zij is echter van mening
dat specifiekere vraagstukken met grotere risico’s voor de (brand)veiligheid wel degelijk om
de expertise en onafhankelijkheid van de VRR vragen. Uit de interviews met ketenpartners
blijkt dat ook zij de mogelijke verschuiving van deze taken naar private partijen als een bedreiging zien voor de veiligheid van burgers en het repressieve brandweerpersoneel.

“Laat zien dat onze producten met elkaar
samenhangen, het één kan niet zonder het ander.”

VRR wil zorgbehoevenden en minder zelfredzamen in beeld houden
Talloze ontwikkelingen beïnvloeden de wijze, het moment en de hoedanigheid waarin de
VRR aan zet is. De toenemende vergrijzing in combinatie met het steeds grotere beroep op de
zelfredzaamheid van de burger, verhoogt bijvoorbeeld de druk op het operationele personeel
tijdens incidenten.
Zo bleek op 21 november 2014 bij een brand in ‘Het Lichtpunt’ aan het Homerusplein in
Rotterdam dat deze flat werd bewoond door onevenredig veel verminderd zelfredzame
ouderen. Dit verhoogde de druk op de hulpverleners en bemoeilijkte de inzet. Deze constatering heeft de VRR samen met de dienst Stadsontwikkeling politiek en maatschappelijk (via
de media) geagendeerd. De VRR signaleert dit soort problemen en speelt hierop in, maar de
oplossing ligt bij meerdere partijen. Er moet op het juiste niveau actie worden ondernomen.
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Transparantie: hoe kan de VRR sturen op kwaliteit?
Transparantie staat hoog op de bestuurlijke agenda en de VRR sluit hierbij aan door bijvoorbeeld via Rijnmond Veilig de burgers en bedrijven te informeren. De VRR onderschrijft nut
en noodzaak van transparantie en doelmatigheid, maar vraagt zich af of de gepubliceerde
informatie de burger biedt wat hij zoekt. Die is over het algemeen meer geïnteresseerd in
informatie op maat en wil weten wat er speelt in de eigen wijk of buurt.
Aan de ronde tafels is veel gediscussieerd over de waarde van de huidige indicatoren en
getallen. De VRR wil daadwerkelijk inzicht geven in de kwaliteit en het effect van alle inspanningen. Dit antwoord volgt niet alleen uit de opkomsttijd, maar bijvoorbeeld ook uit het
aantal incidenten dat is voorkómen. Outcome en effect zijn echter veel lastiger zichtbaar te
maken dan input of output. De VRR heeft behoefte aan een antwoord op dit vraagstuk.

“We moeten niet alleen transparant zijn in wat
we doen, maar ook in wat we willen bereiken.”

Externe bevindingen
Bij ketenpartners leeft het beeld dat de VRR de maatschappelijke ontwikkelingen scherp in het oog heeft en
hier over het algemeen goed en tijdig op reageert. De VRR
vertaalt dit sterke maatschappelijke bewustzijn in bijvoorbeeld risicogerichte advisering en controles, proactieve
evaluatie van gevoelige ontwikkelingen en informatieverstrekking via Rijnmond Veilig.
Met name op het gebied van crisisbeheersing zijn de
verhoudingen tussen de VRR en haar ketenpartners veranderd. Bestuurders doen steeds vaker een beroep op de
veiligheidsregio bij (moderne) crises die kunnen leiden tot
maatschappelijke onrust. De klassieke directieve benadering van de VRR voldoet daardoor niet altijd meer en
stuit op weerstand. Ook andere partijen zoeken in de VRR
juist een partner die minder vanuit de regels redeneert en
vraagstukken met een ondersteunende, flexibele, pragmatische houding en in samenhang benadert.
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“Industriële Veiligheid is niet alleen regels toepassen:
je relatie met de klant is belangrijk voor succes!”

De behoefte bij ketenpartners aan een andere benaderingswijze door de VRR is ook op het
terrein van de industriële veiligheid merkbaar. Hier is niet alleen sprake van een complex
risicovol verzorgingsgebied (stad, haven, industrie, infrastructuur over land, water, spoor en
door de lucht), maar ook van veranderende wet- en regelgeving die soms veel ruimte open
laat voor discussies. Maatschappelijke, politieke, economische en veiligheidsbelangen worden
hierdoor slechts moeizaam tegen elkaar afgewogen.
Kritiek op de VRR richt zich vooral op de incidentgedreven cultuur en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering. Van oudsher is de VRR een operationeel sterke organisatie. De
behoefte aan verdieping van haar strategische en coördinerende rol in niet-operationele situaties neemt toe (zowel intern als extern). In gesprek met partners uit de witte kolom besteedt
bijvoorbeeld de GHOR hier sinds 2014 meer aandacht aan.
Om de werkprocessen beter op elkaar te laten aansluiten, onaangename verrassingen te
voorkomen en gezamenlijk integrale resultaten te kunnen leveren, willen ketenpartners in
niet-operationele situaties de wederzijdse verwachtingen aanscherpen en objectivering door
middel van bijvoorbeeld vastgelegd beleid. De eerste stappen zijn al gezet door SLA’s en convenanten af te sluiten. Dit levert betrokkenen al veel op.

Wat we willen koesteren
De VRR is zich bewust van haar sterke ‘merken’ zoals brandweer en ambulance. Dagelijks
ervaart het personeel van de brandweer en ambulancezorg dat er veel vertrouwen is in hun
deskundigheid. Via dat beeld en in dialoog met burgers, bedrijven, bestuurders en ketenpartners wil de VRR de samenleving meerwaarde bieden èn zichzelf zichtbaar maken.
De ingezette strategische ontwikkelingen (visievorming, werken op basis van meerjarenplannen, etc.) met als voortdurend afwegingskader ‘de Bedoeling’, helpen de VRR om hoofdzaken van bijzaken in haar maatschappelijke taak te blijven onderscheiden. Daarom is er
voortdurend aandacht voor het bereiken van de mindset ‘de Bedoeling’. De organisatie vindt
het daarnaast belangrijk om grote en kleine (vervuiling, vereenzaming) maatschappelijke
vraagstukken te signaleren en is daar zowel actief als proactief mee bezig.
De opgebouwde kennis, expertise en (de start met) business intelligence in relatie met de
opgebouwde contacten met universiteiten en hogescholen zet de VRR bewust in om waardevol onderzoek te doen waarmee zij haar rol en meerwaarde verder kan ontwikkelen. Dankzij
de sterke netwerkorganisatie, voortdurende aansluiting bij ketenpartners en (gezamenlijke)
scholing, blijft de VRR ook op toekomstige multidisciplinaire maatschappelijke vraagstukken
antwoord geven.
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Aandachtspunten voor de toekomst
De VRR zoekt op veel terreinen aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen. Dit doet zij in
de eerste plaats door de ontwikkelingen te signaleren, (onderzoek naar) innovatief materieel,
anders inrichten van de organisatie en de gezamenlijkheid met andere partners op te zoeken.
Toch leeft het gevoel dat de VRR hier onvoldoende grip op heeft. In de praktijk blijkt het
lastig te bepalen in welke ontwikkelingen de VRR wel of juist geen rol heeft te vervullen. ‘De
Bedoeling’ als mindset helpt hierbij, maar binnen de organisatie ontbreekt een mechanisme
waarmee signalen van burgers, bedrijven en bestuurders structureel en in samenhang worden
vertaald naar verbeteringen in de besluitvorming en de totale dienstverlening.
In plaats van reactief optreden, wil de VRR steeds beter anticiperen op (nieuwe) ontwikkelingen. Dat betekent dat zij de dialoog over haar rol en positie met burgers, bedrijven,
bestuurders en ketenpartners nadrukkelijk(er) aan wil gaan. Transparantie beschouwt de VRR
als een belangrijk goed, dat het verdient om (kwalitatief) te worden verdiept. Dit verhoogt de
betrouwbaarheid van de organisatie voor alle betrokkenen. Regelmatige evaluatie, bijsturen van het eigen handelen, samenhang binnen de organisatie en met anderen maakt daar
onderdeel van uit.

6. T hema 2:
Leiderschap en verandervermogen
Dit thema heeft betrekking op het leiderschap, de verbeterdynamiek en het ontwikkelvermogen van de VRR in relatie tot de maatschappelijke opdracht. Op welke wijze wordt richting en
sturing gegeven aan de organisatie? Hoe wordt de organisatie uitgedaagd om te leren en te
verbeteren en hoe wordt gezorgd voor voortgang in de juiste richting? Hoe zorgt het leiderschap ervoor dat medewerkers geïnspireerd worden om de doelen van de veiligheidsregio te
bereiken? In hoeverre is de organisatie in staat te leren van ervaringen, verbeteringen door te
voeren en deze vast te houden?

In dit thema passen de volgende strategische doelstellingen
van de VRR:
•	
We hebben voortdurend oog voor innovatie op het gebied
van veiligheid.
• We zijn een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum.
• Medewerkers geven en nemen verantwoordelijkheid.
•	
Wij bevorderen voortdurend de deskundigheid van onze
professionals.
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Interne bevindingen
Leiderschap is een organisatiebreed
aandachtspunt
Een kracht van de VRR is dat de organisatie naar buiten
toe vragen durft te stellen, gewoonten kan doorbreken
en dit doet vanuit ‘de Bedoeling’ om steeds de hoogst
mogelijke veiligheid te willen leveren. De VRR heeft de
afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van
leidinggevenden door hen een leiderschapstraject aan te
bieden. Toch bleek aan de ronde tafels dat het persoonlijk
leiderschap nog te weinig tot zijn recht komt. Van actieve
leiderschapsontwikkeling bij medewerkers is nauwelijks
sprake.

“De Bedoeling helpt de VRR
om op haar maatschappelijke
opdracht te (blijven) focussen.
We stellen daarmee het
primaire proces centraal:
verbinden, vertrouwen en
vakmanschap zijn hierbij
noodzakelijk.”

Het idee achter ‘de Bedoeling’ is dat een scherpere focus en meer integraliteit ontstaat.
Leidinggevenden zouden het werken volgens ‘de Bedoeling’ nog meer bij hun medewerkers
kunnen stimuleren. De deelnemers aan de ronde tafels gaven een duidelijke waarschuwing
wat betreft de veranderende VRR. Veranderen is alleen relevant als het bijdraagt aan de
doelstellingen van de organisatie. Zij vonden het zeker zo belangrijk om de goede dingen te
behouden en te borgen. Daar mag meer oog voor zijn. Als kwetsbaarheid werd genoemd dat
men elkaar binnen de VRR niet of te weinig aanspreekt als zaken niet goed gaan. Medewerkers zouden mensgerichter en meer verbindend kunnen zijn.

Behoefte aan ontwikkeling van medewerkers en bijpassende HR-instrumenten
De eerste stappen om uitvoering te geven aan de HR-visie bestaan onder meer uit de start
met strategische personeelsplanning en doorontwikkeling van mobiliteit. In het kader van het
programma organisatieontwikkeling vond een uitwisseling van directeuren plaats en nam de
VRR een kijkje in de keuken van andere veiligheidsregio’s.
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Door over en weer medewerkers te detacheren van en bij
andere organisaties, verbreedt en verspreidt de kennis en
samenwerking. De VRR haalt actief kennis naar binnen en
maakt gebruik van kennis van partners, zoals Defensie,
universiteiten en door samenwerking met partners.
(Potentieel) leidinggevenden krijgen bij de VRR een MDtraject aangeboden. De directie houdt met hen ‘verdiepte’
gesprekken over hun ontwikkelpunten. Het is de bedoeling dat de overige medewerkers zich via een POP ontwikkelen, maar dit wordt in de praktijk nog weinig toegepast.
Aan de ronde tafels kwam naar voren dat de organisatie
onvoldoende oog heeft voor de intern aanwezige deskundigheid en talenten van medewerkers. De beschikbare
pareltjes kunnen veel beter herkend en ingezet worden
dan tot nu toe gebeurt.
Bij de ronde tafels werd de zorg geuit over de versnippering van deskundigheid van de brandweer over de regio.
Snelle overplaatsingen, wisselingen en een voortdurend
veranderende formatie van de blusploegen leiden uiteindelijk tot verlies van het ‘collectief geheugen’.

Eigenaarschap en verantwoordelijkheden op het
juiste niveau beleggen
De VRR voert al enkele jaren een breed beleid om verantwoordelijkheden op het juiste (vaak lagere) niveau te beleggen en het (bijbehorende gevoel van) eigenaarschap te
stimuleren. Hiermee wil de VRR het leiderschap bij iedere
medewerker stimuleren. Voor sommige medewerkers is het zelf nemen van verantwoordelijkheid nog lastig. Het vraagt om durf en een veilige omgeving om dit te kunnen doen. Beide
zijn niet altijd aanwezig en moeten worden gestimuleerd. Ook het geven van verantwoordelijkheid is een nog lopend veranderingsproces. Dit vergt loslaten en vertrouwen. Het initiatief
‘de tweede lijn aan zet’ is een krachtig voorbeeld van een concretere invulling van dit beleid.
Aan de ronde tafels werd aandacht gevraagd voor de werving en selectie van nieuwe
medewerkers en leidinggevenden die de taken en verantwoordelijkheden (eigenaarschap)
daadwerkelijk op een lager niveau kunnen (uit)dragen. ‘Out of the box’ denken wordt nog
(te) weinig gedaan. De deelnemers zagen dit als een uitgelezen kans om met nieuw bloed
(bijvoorbeeld van ketenpartners) ook deze nieuwe manier van denken aan te trekken.

Voorsorteren op de toekomst en leren van ervaringen
De VRR creëert op verschillende niveaus ruimte voor innovatie en verandering. Zij is innoverend in de aanpak (SIV, EHV, brandweerradar, ProQA), in techniek (MOI), in visie en inhoud
(concept Veilig Leven, 112-huis, positionering in het speelveld, etc.) Medewerkers worden
gestimuleerd deel te nemen aan werkgroepen, zodat zij betrokken zijn bij de ontwikkeling
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van de organisatie. In pilots doen zij nieuwe ervaringen op, krijgen ruimte om te leren en om
fouten te maken.
Bij de reorganisatie van de brandweer is de afdeling Onderzoek & Analyse (O&A) opgericht.
De organisatie zag zich destijds geconfronteerd met stijgende kosten bij een gelijkblijvend
aantal slachtoffers en incidenten. Het soort incidenten veranderde en er bleken veel slachtoffers achter de voordeur te vallen. Het inzicht ontstond dat bewustwording aan de voorkant
en een andere organisatie aan de achterkant (kwaliteits)winst en kostenbesparingen konden
opleveren. Het programma Veilig Leven en het SIV zijn op initiatief van O&A ontwikkeld. De
afdeling bereidt nu het programma Brandweerzorg 2017-2025 voor om structurele en duurzame verbeteringen over de gehele linie door te voeren.
Via zogenaamde leertafels koppelt de VRR ervaringen bij incidenten terug. Dit is gericht
op vergroting van het lerend vermogen van de organisatie. Dit loopt nog niet optimaal. Er
ontbreekt nog een goede werkwijze waarmee structurele verbeteringen worden vertaald en
geborgd uit de leerpunten.

Invloed uitoefenen aan de voorkant van het proces
De VRR volgt op uiteenlopende gebieden de (maatschappelijke, politieke, economische en
wets-) ontwikkelingen en -veranderingen. Zij blijft op de hoogte van wat er speelt en neemt
daarom actief deel aan bijvoorbeeld het Veiligheidsberaad en commandantenoverleg. In
relatie met gemeenten, ministeries, brancheorganisaties, ketenpartners en andere veiligheidsregio’s spant de VRR zich proactief in om invloed uit te oefenen. Voorbeelden hiervan zijn:
de betrokkenheid bij de Omgevingswet; de gevraagde aandacht voor de langere ritduur van
ambulances door sluiting van een aantal Spoed Eisende Hulpafdelingen (SEH’s) in de regio en
de basiseisen die vervolgens zijn gesteld voor de opgeschaalde zorg. De veranderingen in het
kader van de Wet Ambulancezorg leidde tot coöperatievorming.
Daarnaast heeft de VRR zich in landelijke overleggen sterk gemaakt voor het behoud van
Sigma-teams. Het nieuwe bijstandsmodel dat sinds 2016 landelijk is geïntroduceerd (Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)) vervangt de Geneeskundige Combinatie (GNK-C).
In plaats van Sigmateams zijn er Noodhulpteams (1 per regio) van het Rode Kruis. Deze
teams zijn alleen inzetbaar voor opvang en behandeling van lichtgewonden in de zogeheten
nevenketen. Vanwege het risicoprofiel van de regio Rotterdam-Rijnmond blijft ondersteuning
bij de behandeling van ernstig en zwaar gewonden door professionals in de hoofdketen
noodzakelijk. De VRR heeft in samenwerking met AZRR en het Rode Kruis daarom zogeheten
Noodhulpteams-plus geïntroduceerd. Er zijn met ingang van 1 april 2016 drie NHT-plus teams
beschikbaar vanaf drie opkomstlocaties.
De tendens van groter, groter, grootst is de laatste jaren ook bij de VRR voelbaar. Zo moest
zij anticiperen en meebewegen in de vorming van de Landelijke Politie. Op de ontwikkeling
van een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) nam de VRR een voorschot door samen
met Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid de meldkamers te integreren. Er zijn zorgen over het
verloren gaan van (regionale) kennis, kunde en verbinding met het verzorgingsgebied.
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Sterker profileren om op tijd invloed te kunnen uitoefenen
De VRR realiseert zich dat zij (samen met de andere regio’s) de invloed moet vergroten en de
landelijke positionering moet versterken. De veranderende rol van de GHOR illustreert hoe de
VRR in dit proces meebeweegt. Vanwege de aard van het werk is de GHOR minder zichtbaar
en door veranderingen in de wet kan zij wettelijk weinig afdwingen. Bij de formulering van
haar visie in 2014 besloot de GHOR via profilering en gezag meer doorzettingsmacht te
genereren en de juiste beweging te organiseren. De afdelingen Crisisbeheersing en Industriële
Veiligheid hebben een vergelijkbaar bewustwordingsproces doorgemaakt.

Ambitieniveau is hoger dan het verandervermogen
De mentaliteit van de VRR is erg oplossingsgericht. De organisatie pakt veel op, maar maakt
te weinig af. Daarnaast worden de resultaten onvoldoende geborgd. Door de sterke doenersmentaliteit worden de consequenties van nieuwe initiatieven niet (compleet) in beeld
gebracht, waardoor zij blijven hangen in goede intenties. Voor de VRR is overzicht bewaren,
prioriteren, blijven focussen op de kern en dit vervolgens vertalen naar een integrale oplossing met een projectmatige aanpak geen vanzelfsprekendheid.
Het komt nog te vaak voor dat medewerkers of opdrachtgevers aan de voorkant van een
project of samenwerkingstraject niet helder zijn in wat de ander mag verwachten. Hier zit
al verbetering in, maar het leidt nog regelmatig tot vervelende verrassingen en discussies
halverwege of achteraf.
Aan de ronde tafels is hardop de vraag gesteld hoe taakvolwassen de VRR eigenlijk is. Een
gestructureerde aanpak en projectmatige aanpak ontbreken. Medewerkers hebben behoefte
aan een heldere opdracht als ze een nieuw project oppakken. Er is extra aandacht voor
projectmatig werken (initiatief vanuit een werkgroep), maar de effecten daarvan moeten
nog zichtbaar worden. Het besef is alom tegenwoordig dat de VRR haar eigen inspanningen
teniet doet door aan (te) veel te beginnen en vervolgens bij het afmaken of borgen te veel
zaken laat liggen.

“We zijn te vaak gericht op het (ad-hoc) oplossen van
problemen en vergeten om zaken te borgen.”

Externe bevindingen
Het risicoprofiel van het verzorgingsgebied dwingt de VRR tot de ontwikkeling van veel en
diepgravende expertise. Als gevolg daarvan heeft de VRR bijna als vanzelfsprekend op (regio)
specifieke thema’s en dossiers een belangrijke inbreng. De expertise van de VRR wordt door
veel ketenpartners gewaardeerd. Zo de regionale en landelijke partners van de afdeling IV de
VRR als toonaangevend op het gebied van de industriële (brand)veiligheid. Om die reden is
het landelijke expertise centrum (LEC) Brzo bij de VRR ondergebracht. De veiligheidsregio’s
in Zuid West Nederland waarderen de samenwerking op het gebied van het Brzo en het
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onderlinge vertrouwen en zien de meerwaarde. Toch zijn er signalen dat anderen de VRR te
bepalend vinden.
De VRR is van oudsher gewend te opereren vanuit een directieve benadering. Samenwerkings-partners vragen steeds meer om een pragmatische, situatiegerichte en ondersteunende
houding. Dat vraagt van de VRR verandervermogen en een andere invulling van het leiderschap in andere schakels (fases) van de veiligheidsketen. Op het gebied van de crisisbeheersing geldt dit bijvoorbeeld voor een andere manier van inrichten van de vakbekwaamheid en
de multidisciplinaire operationele voorbereiding.
De GHOR is vanwege de aard van het werk en de beperkte wettelijke afdwingmogelijkheden
minder zichtbaar. Partners uit de witte kolom hebben benadrukt dat de GHOR aan haar profilering en gezag moet werken om meer doorzettingsmacht te krijgen. Dit leidde vervolgens
tot een andere strategische koers in 2015.

Wat we willen koesteren
De VRR is expert op veel terreinen en wil dit nadrukkelijker, maar vooral in samenhang met
ketenpartners en andere stakeholders uitdragen. Om dit mogelijk te maken, zijn er allerlei
ontwikkelingen gestart, waarbij de betrokkenheid van de medewerkers wordt vergroot, het
innovatief denken wordt gestimuleerd, de verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden belegd, etc. Met de inzet van projectmatig werken, een organisatie ontwikkelingstraject,
aandacht voor een stabiele en gestructureerde bedrijfsvoering en uitbouw van het (persoonlijk) leiderschap wil de VRR steeds nadrukkelijker haar maatschappelijke taak vervullen en haar
bedoeling waarmaken.

Aandachtspunten voor de toekomst
In de achtbaan van een sterk veranderende omgeving met enerzijds centraliserende uitvoeringsdiensten en anderzijds decentraliserende overheden en veranderende wetgeving, zal de
VRR nadrukkelijker invloed moeten uitoefenen aan de voorkant van het proces. Gegeven het
feit dat de marktwerking ook op het gebied van de brandpreventie terrein wint en van de
zelfredzame burger (die ook steeds ouder wordt) steeds meer wordt verwacht, is het nodig
dat de VRR vanuit haar vakkennis tijdig haar strategische invloed laat gelden. Bij nieuwe
ontwikkelingen wil de VRR een voortrekkersrol op zich nemen.
De VRR heeft andere veiligheidsregio’s veel te bieden, maar verwacht door intensivering van
de samenwerking met andere organisaties en regio’s zelf ook voordeel te kunnen behalen.
De VRR wil beter kijken hoe anderen hun zaken hebben georganiseerd en gezamenlijk de
processen doorlichten.
De ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap, het beleggen van verantwoordelijkheden op
een lager niveau in de organisatie, beter focus aanbrengen (prioriteren) en projectmatig /
gestructureerd werken is nog niet afgerond en vraagt de komende jaren voortdurende aandacht.
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7. Thema 3:
Organisatie in samenwerking
De VRR werkt samen met anderen om de veiligheid voor inwoners en bedrijven te verhogen.
Het is een netwerkorganisatie die de samenwerking tussen al die partijen organiseert en
bevordert. Ook binnen de VRR wordt samengewerkt tussen functionarissen, disciplines en
afdelingen. Hoe geeft de VRR de interne en externe samenwerking vorm? Hoe zorgt de organisatie ervoor dat de interne en externe samenwerking bijdragen aan de realisatie van
de maatschappelijke opdracht?

In dit thema passen de volgende strategische doelstellingen
van de VRR:
•	We brengen kennis, ervaring, burgers, bedrijven en
organisaties bij elkaar.
• We zijn een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie.

Interne bevindingen
Multidisciplinair samenwerken is onze tweede natuur

“We hebben geen andere keuze dan samen te
werken. Samenwerken is de kern van de VRR,
de essentie van ons bestaan.”

De VRR is in beweging. Zij zoekt, verstevigt en professionaliseert de samenwerking met uiteenlopende ketenpartners en vormt uiteenlopende allianties. Voorbeelden van deze samenwerkingsvormen zijn het programma Veilig Leven, de contacten tussen de brandweer en verzekeraars, de samenwerkingsverbanden tussen de veiligheidsregio’s in Zuid-West Nederland
op onder meer het gebied van het Brzo, de industriële en externe veiligheid, de preventieve
toelichtingen die de VRR geeft aan woningcoöperaties, de samenwerking met hogescholen
en universiteiten ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek en kennisontwikkeling,
de samenwerking tussen de Delta regio’s, de G4 gemeenten en het IFV en de gezamenlijke
bekostiging (met politie en Havenbedrijf) van de VerbindingsCommando unit / Mobiele Commando Unit (VC/MCU). Veel allianties zijn in de vorm van convenanten of SLA’s vastgelegd.
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De VRR moet oppassen dat een convenant niet het eindstation is, maar juist het begin van verdiepte samenwerking. Nu valt op dat de rol van de VRR binnen een samenwerkingsverband niet altijd goed wordt teruggekoppeld
naar de rest van de organisatie. Naleving van de afspraken
is daardoor onvoldoende geborgd. Bovendien hebben
medewerkers de neiging tussendoor de ‘spelregels’ te veel
te veranderen, waardoor samenwerkende partijen elkaar
soms kwijtraken. Tot slot besteedt de VRR in rapportages
nog te weinig aandacht aan de kwalitatieve effecten van
de talloze samenwerkingen, waardoor onterecht het beeld
kan ontstaan dat de VRR geen resultaten op een bepaald
onderwerp behaalt.
Hoewel de VRR zichzelf met een kritische blik bekijkt en
nog veel verbetermogelijkheden ziet, is zij met al deze samenwerkingsvormen wel op de goede weg. Over en weer
worden medewerkers gedetacheerd van en bij andere
organisaties. Deze manier van werken versterkt zowel
bij de VRR als bij de partners de onderlinge verbinding
en de interne kennis. Dit bevordert zowel in de koude
als in de warme fase de samenwerking. Hoewel partners
en overheden hierin soms wat verschillen, is er over het
geheel genomen sprake van onderkenning van elkaars
toegevoegde waarde en waardering voor het onderlinge
contact.

“We zijn niet (meer) star, we zijn in beweging.”

Interne samenwerking, delen en borgen van kennis is lastig
De samenwerking met externe partners kan dan een tweede natuur zijn: de interne samenwerking (met name het intern delen van informatie) laat merkbaar te wensen over. De organisatie is soms nog te sterk verkokerd, te veel sectorgericht. Medewerkers die geen directe
collega’s zijn, delen weinig met elkaar, weten van elkaar niet altijd waar ze mee bezig.
Medewerkers spreken geen persoonlijke ambities uit. De VRR kan meer bereiken als ze
aansluit op deze ambities, het potentieel beter inricht en verbindt. De gedrevenheid en (slag)
kracht van de VRR neemt dan toe. Tijdens de ronde tafels bleek eens te meer dat medewerkers wel belangstelling hebben voor elkaar en graag meer van elkaar willen weten. De
behoefte aan meer verbinding (tussen warm en koud, lijn en staf, hoog en laag) is herhaaldelijk benoemd. In verschillende vormen wordt gewerkt om hier antwoord op te geven. Een
voorbeeld hiervan is de uitwisseling van personeel tussen afdelingen in het kader van het MD-
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programma. Toch komt de interne samenwerking naar
ieders smaak nog onvoldoende tot stand. De synergie van
de VRR kan nog veel beter worden benut.
De VRR haalt structureel kennis van buiten naar binnen.
Het lukt nog niet om die kennis en informatie intern
zodanig te borgen dat deze ongehinderd intern voor
iedereen raadpleegbaar is. Het zelfde probleem bestaat
in de kennisoverdracht, samenwerking en communicatie
tussen de hiërarchische lagen en tussen (operationele en
ondersteunende) afdelingen onderling. De koude en de
warme fase zijn onvoldoende verbonden. Een constructieve dialoog of communicatie tussen alle schakels, lagen
en afdelingen is niet georganiseerd. Nog te vaak worden
besluiten op het hoogste niveau genomen zonder de
werkvloer hierbij te betrekken of de besluitvorming op een
lager niveau te beleggen. Medewerkers hebben begrip dat
niet alles direct opgelost kan worden, maar serieus nemen
van signalen van de werkvloer en terugkoppelen waarom
bepaalde beslissingen zijn genomen, kan wel. Met elkaar
het gesprek voeren en de moeite nemen om zaken uit te
leggen (óók waarom iets niet kan), biedt kansen voor een
soepelere interne samenwerking. De organisatie van de
ronde tafels is in dat opzicht door alle deelnemers bijzonder gewaardeerd.

Externe bevindingen
De grondhouding van de ketenpartners ten opzichte van de VRR is positief. Zij waren meer
dan bereid tot een gesprek over de VRR. Op uiteenlopende gebieden zien zij dat de VRR er in
slaagt om beter samen te werken. Zo slaagt de afdeling risicobeheersing er samen met Stadsontwikkeling Rotterdam steeds beter in om integraal samen te werken met het klantbelang
voorop. De afdeling wordt sinds de reorganisatie van de oude preventieafdelingen steeds
minder als directief ervaren en steeds meer als coöperatief. De onderlinge taakverdeling met
ketenpartners wordt steeds meer vastgelegd in SLA’s. Dit vormt een belangrijke basis onder
de verbeterde samenwerking. Op leidinggevendenniveau weet men elkaar inmiddels goed te
vinden, maar op operationeel niveau ontstaan nog te vaak misverstanden.
Ketenpartners ervaren dat de kwaliteit van de samenwerking nog steeds afhankelijk is van
personen. Zij hebben behoefte aan objectivering en uniformering van het VRR-beleid. De
term ‘too busy to get organised’ is in de interviews gevallen en dit wordt door de VRR (h)
erkend. Deelnemers aan de ronde tafels noemden het een bedreiging dat het hen aan rust en
ruimte ontbreekt om samenwerkingen goed uit te werken en informatie goed te beleggen en
te borgen binnen de organisatie.
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Regionale uitvoeringspartners zoeken in de VRR een betrouwbare partij en hechten veel
waarde aan tijdige levering van adviezen, transparantie over de wijze waarop de dienstverlening tot stand komt (en de kosten die daarbij horen), duidelijk gecommuniceerd beleid
en deskundigheid mèt oog voor de realiteit. Daarin is winst te behalen door met name de
bedrijfsvoering beter in te richten en te structureren.

“Door goede communicatie, vertrouwen in de
werkvloer en heldere afspraken vooraf kan je
beter inspelen op de maatschappelijke problematiek
dan met een rigide procedure.”

Als kwaliteit van de huidige crisisbeheersing zien de ketenpartners de hoge betrokkenheid
en de grote inzet van de medewerkers. In Rotterdam-Rijnmond is bijvoorbeeld bewust
gekozen om de GHOR bij de VRR onder te brengen. De GHOR valt daardoor zowel onder
de directeur Publieke Gezondheid (DPG) als de directeur R&C van de VRR en is daardoor
zowel gelieerd aan de geneeskundige wereld als verankerd in de veiligheidsketen. Alle
partijen zien dit als een sterk punt en werken – ondanks de bijzondere constructie - in goed
overleg samen.
Uit gesprekken met andere veiligheidsregio’s in Zuid-West Nederland en de ministeries
blijkt dat de beperkte verbinding tussen de preventieve afdelingen en repressie een serieus
zorgpunt zijn. Dit is een landelijk ervaren probleem. Bij gebrek aan wederzijdse kennis- en
informatieuitwisseling, sluiten de schakels onvoldoende aan en ontstaat er geen groeicurve
over de gehele veiligheidsketen. Met het oog op de Omgevingswet en de Wet Private
Kwaliteitsborging moet deze leemte ook in Rotterdam-Rijnmond worden overbrugd om haar
maatschappelijke meerwaarde te kunnen blijven leveren.

Wat we willen koesteren
De VRR is een netwerkorganisatie op haar vakgebied, ondersteunt andere diensten en zoekt
samenwerking waar dat noodzakelijk en gewenst is. De VRR neemt initiatief waar kennis
moet worden ontwikkeld en toont een sterke betrokkenheid vanuit de inhoud. Omdat zij
focust op oplossingen en niet op belangen, komt zij samen met haar partners snel tot resultaten. Door de intensieve contacten met externe partners, is de onderlinge betrokkenheid
en collegialiteit sterk. Medewerkers van defensie, gemeenten of waterschappen worden beschouwd als collega’s omdat ze fysiek en structureel aanwezig zijn binnen de veiligheidsregio.
Vanwege de complexiteit van de regio is de VRR op bepaalde terreinen expert. Omdat zij
ambitieus is en graag voorop wil lopen, is de VRR altijd op zoek naar kwaliteitsverbetering.
Dit wordt gestimuleerd door een groeiend vermogen tot zelfreflectie en zelfkritiek. De
maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving beschouwt de
VRR daarom vooral als kansen.
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“Veranderingen in de omgeving bieden kansen,
zoals LMO, Omgevingswet, etc.”

Aandachtspunten voor de toekomst
De VRR heeft een oplossingsgerichte manier van werken. Hierdoor blijft de strategische
(beleidsmatige en/of structurele) inbedding van afzonderlijke resultaten van afdelingen of
medewerkers soms wat achter. De samenwerking en verbinding kan worden gestimuleerd
door het gevoel van eigenaarschap sterker te ontwikkelen. Wie zich eigenaar voelt van een
proces dat meerdere afdelingen raakt, is over het algemeen gemotiveerder om te sturen op
samenwerking, verbinding en goede borging van het eindresultaat. Dit hangt samen met
verdieping van het leiderschap en stimulering van de onderlinge verbinding. Daarnaast is
het nodig de interne communicatie en kennisuitwisseling te verbeteren.
De VRR valt – mede vanwege haar omvang – regelmatig ten prooi aan eilandvorming. Er
wordt nog teveel sectorgericht of afdelingsgericht geredeneerd en de kennis is versnipperd
over de regio verdeeld. Omdat intern de kennis onvoldoende wordt gedeeld en/of geborgd,
haalt de VRR niet altijd het beste uit zichzelf. De behoefte om dit te veranderen is sterk. Als
de VRR bijvoorbeeld een uniforme aanpak richting gemeenten en ketenpartners ontwikkelt,
treedt de VRR meer met één gezicht naar buiten en wordt de betrouwbaarheid en ervaren
kwaliteit van de dienstverlening hoger.

“We zijn goed in het regelen, maar we moeten het
wat beter organiseren.”
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8. R
 eflectie op de toepassing van de
VRR-strategieën
Thema 1: Maatschappelijke opdracht
• We acteren scherp op maatschappelijke ontwikkelingen.
• We zijn een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie.
• We zijn een doelmatige, open en transparante organisatie.

Uit de zelfevaluatie en de interviews blijkt dat de VRR alle drie bovenstaande strategieën in de
praktijk brengt. Maatschappelijke ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en zo nodig
onderneemt de VRR proactief actie. Toch vindt de VRR dat zij daarin nadrukkelijker de dialoog
moet zoeken om beter aan te sluiten op de behoeften van burgers, bedrijven en bestuurders.
Burgers hebben veel vertrouwen in de sterke merken ambulance en brandweer van de VRR.
Medewerkers willen graag de doelmatige, open en transparante organisatie zijn die de VRR
wil worden, maar realiseren zich dat op het vlak van de bedrijfsvoering, communicatie, (informatie)borging, etc. nog veel werk moet worden verzet.
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Thema 2: Leiderschap en verandervermogen
•	
We hebben voortdurend oog voor innovatie op het gebied van
veiligheid.
• We zijn een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum.
• Medewerkers geven en nemen verantwoordelijkheid.
•	
Wij bevorderen voortdurend de deskundigheid van onze
professionals.

De VRR heeft in diverse opzichten oog voor innovatie. Zij is innoverend in haar aanpak (SIV,
EHV, brandweerradar), in techniek (MOI, Cobra-systeem), in visie en inhoud (het concept
Veilig Leven, het 112-huis) en werkt actief aan een andere positionering in het steeds veranderende speelveld. De afdeling O&A speelt hierin een nadrukkelijke rol. Tot een paar jaar
geleden was de inzet van een Snel Interventie Voertuig ondenkbaar. Vanuit het besef dat
brandweerzorg beter en betaalbaarder kan door aan de voorkant te investeren in bewustwording en zelfredzaamheid en aan de achterkant de zaken anders te organiseren, zijn SIV en
Veilig Leven nu een feit.
Ketenpartners waarderen de kennis en expertise van de VRR. Op een aantal onderdelen
(industriële veiligheid) vinden zij het logisch als de VRR hier een nadrukkelijkere rol in vervult,
maar op andere onderdelen (risicobeheersing) willen zij dat de VRR zich nadrukkelijk focust
op haar kerntaak. Op het gebied van risicobeheersing en de GHOR vragen (moderne) crises
om een andere voorbereiding. Daarnaast hebben veranderingen in de samenleving ook gevolgen voor de rolverdeling tussen de VRR, gemeenten en crisispartners.
Nog niet bij alle medewerkers is het vanzelfsprekend om verantwoordelijkheid te geven en te
nemen. (Persoonlijk) leiderschap, de ontwikkeling en toepassing van het HR-instrumentarium,
het lager beleggen van verantwoordelijkheden in de organisatie vragen de komende jaren
nadrukkelijk aandacht. Daarnaast is het voor succesvolle interne samenwerking belangrijk dat
medewerkers het belang van het eigenaarschap ervaren en daadwerkelijk oppakken.
De VRR heeft oog voor deskundigheidsbevordering, maar richt zich tot nu toe nog sterk op
de leidinggevenden. De andere ‘parels’ van de organisatie worden onvoldoende gezien en
benut.
Op de werkvloer leeft het gevoel dat ‘beslissingen van boven komen’ en dat signalen die zij in
het veld waarnemen niet voldoende tot andere onderdelen van de organisatie doordringen.
Dit hangt samen met (gebrekkige) communicatie en speelt over de gehele linie.
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Thema 3: Organisatie in samenwerking
•	We brengen kennis, ervaring, burgers, bedrijven en organisaties
bij elkaar.
• We zijn een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie.

De VRR is van oudsher gericht op multidisciplinaire samenwerking en brengt uiteenlopende
partijen bij elkaar in uiteenlopende samenwerkingsvormen. De opbouwende feedback van
ketenpartners tijdens de interviews laat zien dat de VRR wordt gewaardeerd. De enthousiaste
bereidheid om mee te werken en te reflecteren onderstreept de positieve relatie. Daarnaast
komt de waardering voor het vakmanschap van bijvoorbeeld de ambulancedienst in bepaalde
cijfers tot uitdrukking. Bij een stijgend aantal ritten neemt het aantal klachten van patiënten
de laatste jaren steeds meer af.
De interne samenwerking blijkt voor de VRR lastiger dan die met externen. Binnen de VRR
wordt veel te weinig gestructureerd kennis uitgewisseld. Samenwerkingsafspraken met ketenpartners worden onvoldoende (breed) geborgd, waardoor andere organisatieonderdelen
van de VRR hier niet in samenhang vervolg aan (kunnen) geven. De omvang en eilandvorming spelen de organisatie parten. Om voor ketenpartners betrouwbaar te kunnen zijn, moet
de interne samenwerking worden verbeterd. Pas dan kan de VRR als één organisatie vervolg
geven aan gemaakte afspraken en de kwaliteit leveren die burgers, bedrijven, bestuurders en
ketenpartners van haar verwachten. De VRR levert juist door dit verbeterpunt minder kwaliteit
dan zij ambieert en dan zij in potentie in huis heeft. Het inzicht is er, de wil om onderling te
verbinden en meer samen te werken leeft sterk en de organisatie beweegt zeker de goede
kant op. De enthousiaste ontvangst van de ronde tafels door de medewerkers getuigt hiervan
en is een goed aanknopingspunt. Met elkaar in gesprek gaan is zo goed bevallen, dat de
brandweer inmiddels zogenaamde ‘pizza-sessies’ tussen de directeur van de brandweer en de
brandweermedewerkers organiseert. In deze sessies wordt openhartig over de meest uiteenlopende onderwerpen met elkaar gesproken.
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Bijlage 1: Externe gesprekspartners
Interviews Crisisbeheersing
Organisatie

Functionaris

Functie

Datum

Gemeente Maassluis

Arjan Korthout

Coördinerend gemeentesecretaris

14 oktober 2015

Havenbedrijf Rotterdam

Marcel van Kampen

Manager business control &
support

28 oktober 2015

Politie

Erwin van der Burg

Operationeel Expert

28 oktober 2015

Veiligheidsregio ZHZ

Roland Bron

Hoofd R&C

4 november 2015

Organisatie

Functionaris

Functie

Datum

Bestuur VRR

Cor Lamers

Burgemeester Schiedam

5 juni 2014

GGD

Jan Groot

Hoofd Infectieziektebestrijding

28 mei 2014

VRR

Jolanda Trijselaar

Directeur R&C

17 juni 2014

RAV/ AZRR

Leo Kooijman

Hoofd Stafbureau

6 juni 2014

GGD

Vincent Roozen

DPG / Directeur

13 juni 2014

GGD

Winfred Schop

Hoofd afdeling Infectieziekten en
reizigerszorg

13 juni 2014

Organisatie

Functionaris

Functie

Datum

DCMR Milieudienst

Ton Groeneweg

Boukje van der Lecq

Bureauhoofd Geluid & veiligheid

Bureauhoofd Ruimte
& Leefomgeving

4 maart 2016

Dienst Stadsontwikkeling

Jeroen Huijts

Teamleider Omgevingsvergunning,
toezicht & handhaving (OVTH)

9 maart 2016

Interviews GHOR

Interviews Risicobeheersing

Eric de Rooy

Dick Bezemer

Adjunct hoofd BWT

Expert bij SO, op het gebied van
bouw-&woningtoezicht
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Teamleider Brandveiligheid,
Onderzoek Bouwconstructies,
Bouwfysica en Funderingsherstel

29 februari 2016

Gemeente Lansingerland

Beppie Hagenaars
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Interviews Crisisbeheersing
Organisatie

Functionaris

Functie

Datum

Brandweer MWB

Noud Bruinincx

Programmamanager
Risicobeheersing en
brandveilig leven

28 januari 2015

CIBUA / VOPAK

Jan Bert Schutrops en Rob Boudestijn

Directeur en SHEQ manager

20 januari 2015

Deltalinqs

Cees-Jan Asselbergs

Directeur

20 november 2014

DCMR

Maarten Hoog

Hoofd Haven en Industrie

4 december 2014

Gemeente Rotterdam

André Vervooren

Directeur Directie Veiligheid

4 februari 2015

Gemeente Spijkenisse

Mevrouw Salet

Burgemeester

2 december 2014

Gezamenlijke Brandweer

Jan Waals en Guido van den Broek
Humphrey

Directeur en hoofd Preparatie

18 december 2014

Havenbedrijf Rotterdam

Peter Mollema en Alan Dirks

Hoofd environmental management
en projectmanager milieubeleid

20 januari 2015

IFV

Leo Zaal

Directeur

7 januari 2015

I-SZW

Henk Koenders

Plv hoofd directie MHC (Major
Hazard Control)

21 januari 2015

Ministerie I&M

Johan Tintel

Beleidscoördinator Veiligheid en
Risico’s

4 december 2014

Ministerie van V&J

Marcel van Eck en Wim Klijn

Afdelingshoofd en beleidsadviseur
Generieke Veiligheid

30 januari 2015

Provincie Zuid Holland

Thomas Arts

Hoofd Opdrachtgeverschap a.i.

14 januari 2015

Stadsontwikkeling Rotterdam

Margreet Schotman en Dick
Bezemer

Hoofd vergunningen en teamleider
brandpreventie

3 december 2014

VNO-NCW

Willem Henk Streekstra

Secretaris beleidsteam Milieu,
Energie, Ruimtelijke Ordening en
Infrastructuur

13 januari 2015

VR Haaglanden

Otto Visscher en Inez Rijnhart

Clusterhoofd Risico- &
crisisbeheersing en

Teamhoofd Risicomanagement

11 december 2014

VR HM

Arjan van de Watering

Directeur Risicobeheersing

15 december 2014

VR ZHZ

Rien Kouvelt

Afdelingshoofd Expertise en Advies
Brandweer

22 januari 2015
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Bijlage 2: P rojectgroepleden en deelnemers
rondetafelgesprekken
De projectgroep die het visitatietraject organiseert en mede uitvoert (van voorgenomen deelname tot opstellen ontwikkelplan en evaluatie), bestaat uit de volgende leden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yvon Bronkhorst (projectleider/liaison), beleidsadviseur kwaliteit/audit
Diana Brouwer, concerncontroller / directieadviseur
Bas de Vaan, sr. beleidsmedewerker kwaliteit
Bart Schoonbrood, programma manager organisatieontwikkeling
Wienke van der Wal, beleidsmedewerker BJZ / directieraadsecretaris
Johan Breukers, sr. adviseur communicatie
Serge van Uitert, voorzitter COR
Jannie Kort, secretariële projectondersteuning

Daarnaast leverde Karin de Roos van Bureau Schriftelijk een grote bijdrage aan het schrijven
en redigeren van de organisatiebeschrijving.
Aan de rondetafelgesprekken namen in totaal 35 medewerkers van de VRR deel. De projectgroep bedankt daarvoor: Leon Anink, Martijn Bestman, Hans Broekhuizen, Luuk van der Bulk,
Marit Buis, Kiki Capello, Kees Dirks, Martijn Dobbelaar, Jamie van Gils, Marc Grijzenhout, Rob
van Hamersveld, Dick de Heus, Jaap van der Hoek, Edwin de Jong, Jan Peter Klerk, Maurice
Lenferink, Lou Manders, Sylvia Meertens, Robert du Pree, Peter Pluijmert, Leo de Raaf, Jan
Willem van Roon, Hans Sanders, Bart Schoonbrood, Jeanine Schutgens, Lawrence Smit, Olav
Strotmann, Johan Tabak, Marja Talle, Maurice Torn, ErnstJan Villerius, Rien van Wezel, Jos
Wisse, Roel Wolters en Frank Zoeteweij.
Tot slot dank aan de gespreksleiders en verslagleggers van de rondetafelgesprekken: Dennis
Grootaers, Jarka van Zetten, Marjolein Westerdijk, Kitty Hoogstrate, Roy Lamers en Marieke
Peereboom.

R
052
O

ORGANISATIEBESCHRIJVING VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND

Bijlage 3: Afkortingenlijst
A1-rit
A2-rit
AB
AZRR
BDuR
BHV
Brzo
CaCo
CIV
COR
DB
DPG
DVO
EHV
GB
GGB
GNK-C
GGD
GGZ
GHOR
GMK
GR
GRIP
HR
IFV
IV
KCA
LEC
LMO
MCU
MKA
MOI
OvD
RAD
R&C
RAV
RHRR
SEH
SIV
SLA
TCH
TS
Twaz
VRR
VC

Ambulance inzet bij levensgevaar, ambulance rijdt met maximale spoed
Ambulance inzet zonder levensgevaar, ambulance rijdt met spoed
Algemeen Bestuur
De Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
Bedrijfshulpverleningsorganisatie
Besluit Risico Zware Ongevallen 2015
Calamiteiten Coördinator op de meldkamer
Centrum voor Industriële Veiligheid
Centrale Ondernemingsraad
Dagelijks Bestuur
Directeur Publieke Gezondheid
Dienstverleningsovereenkomst
Eerste Hulp Voertuig
Gezamenlijke Brandweer
Grootschalige Geneeskundige Bijstand
Geneeskundige Combinatie
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Gemeenschappelijke Meldkamer
Gemeenschappelijke Regeling
Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijding Procedure
Human Resources
Instituut voor Fysieke Veiligheid
(Afdeling) Industriële Veiligheid
Kwaliteit, Control en Audit
Landelijk Expertise Centrum Brzo
Landelijke Meldkamer Organisatie
Mobiele Commando Unit
Meldkamer Ambulancezorg
Mobiele Operationele Informatie
Officier van Dienst
(het publieke deel van de) Regionale Ambulancedienst
Risico & Crisisbeheersing
Regionale Ambulancevoorziening
Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond
Spoed Eisende Hulp
Snelle Interventie Voertuig
Service Level Agreement
Toezicht, Controle en Handhaving
Tankautospuit
Tijdelijke wet ambulancezorg
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
VerbindingsCommando unit
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Colofon
Dit document is een uitgave van de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond.
Adres
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Wilhelminakade 947
3072 AP Rotterdam
010 466 8900
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Samenwerken aan veiligheid

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam
Wilhelminakade 947
3072 AP Rotterdam
T (010) 446 89 00
F (010) 446 89 99
www.veiligheidsregio-rr.nl
info@veiligheidsregio-rr.nl
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