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Inzending 'Beste overheidsorganisatie 2016'

Geachte leden van de jury,

Hartelijk welkom op deze speciale pagina waar wij alle relevante informatie

hebben verzameld om een goed beeld te geven van de VRR.

Bij het samenstellen van de inzending hebben we gekozen voor een

vierluik. Wij stellen het zeer op prijs als u deze onderdelen in de juiste volgorde

bekijkt.

1. Introductiefilm ‘Wij zijn er altijd

Deze film geeft in een paar minuten goed weer wie we zijn, hoe we zijn

georganiseerd, waar we voor zijn en wat de samenleving van ons mag

verwachten. Het is een mooi tijdsbeeld.

2. Ons verhaal in 1500 woorden

Met dit verhaal geven we u extra informatie over de VRR. Het verhaal is

voorzien van een aantal ‘linkjes’. Als u daar op klikt ziet u video-impressies,

foto’s of andere belangrijke informatie om uw beeld compleet te maken. Wij

waarderen het zeer als u daar ook gebruik van maakt.

3. Onze prestaties in één oogopslag

Deze infographic geeft heel praktisch weer hoe we communiceren met ons

bestuur, het publiek en de media over onze jaarlijkse prestaties.

4. Relevante documenten

Hier vindt u documenten die u nog verder kunnen helpen om inzicht te krijgen

in onze missie en visie, cijfers, innovaties en prestaties.

Namens directie en medewerkers hartelijk dank en veel kijk-, luister- en

leesplezier toegewenst

Arjen Littooij

Algemeen directeur VRR

Leeswijzer
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Deze film geeft in een paar minuten

goed weer wie we zijn, hoe we zijn

georganiseerd, waar we voor zijn en

wat de samenleving van ons mag

verwachten. Het is een mooi

tijdsbeeld.

2. Ons verhaal in 1500
woorden

Met dit verhaal geven we u extra

informatie over de VRR. Het verhaal

is voorzien van een aantal ‘linkjes’.

Als u daar op klikt ziet u video-

impressies, foto’s of andere

belangrijke informatie om uw beeld

compleet te maken. Wij waarderen

het zeer als u daar ook gebruik van

maakt.

3. Onze prestaties in één
oogopslag

Deze infographic geeft heel

praktisch weer hoe we

communiceren met ons bestuur, het

publiek en de media over onze

jaarlijkse prestaties.

4. Relevante documenten

Onderstaande documenten die u

helpen nog verder kunnen helpen

om inzicht te krijgen in onze missie

en visie, cijfers, innovaties en

prestaties.

Onze jaarstukken 2015

Kenschets VRR

Spoed?

Bel 1-1-2 voor spoedeisende hulp bij

levensbedreigende situaties, of als je

getuige bent van een misdrijf.

Twijfel je of de situatie ernstig

genoeg is? Bel dan altijd voor de

zekerheid 1-1-2, zodat de

alarmcentrale een professionele

inschatting kan maken.

Contact

Wil je ons telefonisch bereiken, bel

dan

088 877 9000

Telefoongesprekken kunnen voor

kwaliteitsdoeleinden worden

opgenomen.

Wil je ons schriftelijk bereiken,

gebruik dan ons postadres.

Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond 

Postbus 9154 

3007 AD Rotterdam

Maak voordat je het World Port

Center wilt bezoeken een afspraak

met je contactpersoon. Het World

Port Center is goed bereikbaar per

openbaar vervoer. Parkeren kan

(tegen betaling) in Q-park De

Rotterdam. Het is

helaas niet mogelijk te parkeren in

het World Port Center.

World Port Center 

Wilhelminakade 947 

Rotterdam

World Port Center
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Vergeet niet een geldig

legitimatiebewijs mee te nemen.

Meer contactgegevens

Veiligheidsregio online

Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond is ook actief op sociale

media. Weten wat onze mensen

tegenkomen in hun dagelijkse werk

op straat of achter de schermen?

Volg ons via je netwerk naar keuze.

 Word onze fan

 Volg @Vr_RR

 Bekijk onze video's

 Sluit je aan bij ons netwerk

rijnmondveilig.nl

Informeren en alarmeren doen we

via onze website rijnmondveilig.nl.

Benieuwd wat er bij jou in de buurt

aan de hand is? Alles over onze

inzet bij grote incidenten en de

gevolgen voor de omgeving lees je

op de site..

Lees voor

Support
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