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Jaaroverzicht
Veiligheidsregio Haaglanden bestrijdt 
en coördineert incidenten om crises 
te voorkomen. Wij regelen voor negen 
gemeenten de dagelijkse brandweerzorg, 
geneeskundige hulpverlening en de 112 
meldkamer van de brandweer en ambulance. 
Samen met onze veiligheidspartners bieden 
we 24 uur per dag en zeven dagen in de 
week zorg en veiligheid aan de inwoners en 
bezoekers van de regio Haaglanden.Een nieuwe look!

Brandweer Haaglanden heeft zelf de nieuwe uniformen voor 
onze brandweervrouwen en –mannen ontwikkeld en in april 
in gebruik genomen. Hiermee zijn we het eerste korps in 
Nederland met een nieuwe look!

Hoogbouw en verdichting
Onze regio krijgt steeds meer te maken met hoogbouw 
en verdichting. Brandweer Haaglanden wil de gemeenten 
helpen deze ontwikkelingen op een (brand)veilige manier 
mogelijk te maken. Om hier een constructieve bijdrage aan 
te kunnen leveren, is het zaak dat de brandweer vroegtijdig 
wordt betrokken bij bouw- en omgevingsplannen. Brandweer 
Haaglanden gaat hier samen met de verschillende partijen 
mee aan de slag. Daar zijn we in 2019 mee begonnen en gaan 
daar in 2020 nog meer de nadruk op leggen.



1.331 Voorlichting aan  
diverse doelgroepen

67 Lessen in het Brandweer 
Informatiecentrum (BIC)

288 Huisbezoeken

Brandweer Haaglanden
Brandweer Haaglanden bestrijdt branden, vergroot de veiligheid 
middels voorlichting en redt mensen en dieren. Daarnaast 
bieden we hulp bij verkeers- en waterongevallen, incidenten 
met gevaarlijke stoffen en overige dienstverlening, zoals 
stormschade, wateroverlast en liftopsluitingen. Totaal aantal adviezen brandveiligheid 

(vergunningen voor evenementen en 
gebruik gebouwen)

 2.966

Totaal aantal keren toezicht op 
brandveiligheid (handhavingsverzoek en 
controles gebouwen en evenementen)

  3.249

Uitrukken brandweer 13.942

Opgeschaalde
incidenten

154

Brand 4.174

waaronder
gebouwbrand 694
Automatische 
meldsysteem/

Alarmering 3.045

Ongeval 823

Waterongeval 179

Incident met 
gevaarlijke stoffen 37

Overige 
dienstverlening 5.684

Totaal aantal adviezen over risico- 
management (ruimtelijke ordening,  
milieu, vuurwerkontbranding)

 178

Brandveilig Leven

 Middel Waterongeval (MWO)    4

 Middel Hulpverlening (MHV) 14

 Zeer Grote Brand (ZGB)  13

 Grote Brand (GB) 13

 Middel Brand (MB) 108

 Grote Hulpverlening (GHV)     2
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Den Haag

Wassenaar

Westland

Delft

Zoetermeer

Midden-Delfland

Pijnacker-Nootdorp

Leidschendam-Voorburg

Rijswijk

20 3 1

Kazerne
Kazerne 

met 
kantoor 

Meldkamer

Risico’s met de 
hoogste prioriteit

Verstoring 
openbare orde

Haaglanden

GRIP 
incidenten

21 

Gevolgen 
extreem weer

Verstoring energie-
voorziening

Bedreiging volks-
gezondheid

Terrorisme

Brandweer 1.022

GHOR 20

Geneeskundige 
meldkamer 35

Bedrijfsvoering 118

Personeelsleden 1.195 Brandweer
Beroeps (bezetting  
operationele dienst)

498

Vrijwilligers

319
Risicobeheersing/  
operationele  
voorbereiding/  
vakbekwaamheid/  
meldkamer brandweer

205Door de instroom van twee extra klassen vrijwilligers en een klas 
beroepsmanschappen is in 2019 een lichte toename zichtbaar.



Geneeskundige meldkamer
De Geneeskundige Meldkamer (GnkM) verwerkt 
spoedmeldingen en vervoersaanvragen 
voor ambulances namens de regionale 
ambulancediensten. Niet alleen via het 
alarmnummer 112, maar ook via huisartsen, 
ziekenhuizen, verloskundigen en psychiaters. 

Centralisten van de GnkM zijn speciaal getraind 
om telefonisch instructies te geven aan melders 
in noodsituaties. Hierdoor wordt de eerste 
hulp aan een slachtoffer al gestart vóórdat de 
hulpdiensten arriveren.

GHOR Haaglanden
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de 
Regio (GHOR) coördineert de inzet van geneeskundige 
hulpdiensten bij incidenten in de regio. Daarbij werkt 
de GHOR samen met ambulancediensten, ziekenhuizen, 
huisartsen, GGD, geestelijke gezondheidszorg en 
verpleeg- en verzorgingshuizen. De GHOR geeft 
advies aan gemeenten over evenementen en grote 
bouwprojecten.

Aantal geneeskundige- 
en gezondheidskundige 
adviezen aan gemeenten

 170
295
Inzetten 

OvDG

Melding
55.457 16.045 67.954

via 112 zorgambulance overig

Ritopdrachten
80.149 45.864 633 16.579
ambulance spoedrit motorambulance / 

solo ambulances zorgambulance

Het ZorgRisicoProfiel
In 2019 is het ZorgRisicoProfiel (ZRP) samen met 
zorgpartners in Haaglanden opgesteld. Het ZRP richt zich 
op het functioneren van de gehele zorgketen binnen het 
systeem van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
De samenwerking zorgt voor onderling begrip en draagt 
bij aan een goede uitwisseling van informatie. Samen 
met Haaglandse zorginstellingen zoals de ziekenhuizen, 
ambulancediensten, meldkamer, GGD en huisartsen zijn 
zorgrisico’s in relatie tot rampen en crises  
in de regio bepaald.

Witte pikettendag
De witte pikettendag in november was een groot 
succes, waarbij de banden met de piketfunctionarissen 
binnen zorginstellingen zijn verstevigd. Een goede 
ketensamenwerking is nog meer van belang, omdat 
we te maken hebben met een complexer werkveld, 
toename van de zorgvraag en een groeiend tekort aan 
gespecialiseerd personeel. Doel van een pikettendag is 
om voorbereid te zijn om te weten wat de effecten ervan 
zijn, maar ook hoe moet worden gefunctioneerd bij 
rampen en crises binnen het zorgsysteem.

Toename inzetten
Het aantal inzetten van de Officier van Dienst 
Geneeskundig (OvDG) tijdens incidenten laat 
een flinke stijging zien ten opzichte van het 
jaar ervoor. Deels is dat te verklaren door 
andere inzetcriteria en betere registratie, maar 
wordt ook beïnvloed door een veranderende 
samenleving. Door een steeds grotere groep 
minder zelfredzame mensen zijn er meer 
complexe incidenten waar vaker om de 
inzet van de GHOR wordt gevraagd. In een 
adviestraject dat in 2019 is gestart, wordt 
uitgezocht wat dat voor invloed heeft op de 
GHOR. De eerste resultaten hiervan worden in 
2020 opgeleverd.
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Vreugdevuren
Tijdens de jaarwisseling 2018/2019 ontstond in 
Scheveningen op meerdere plekken brand door stukken 
brandend hout die in de omgeving terecht kwamen. Er is veel 
materieel en personeel ingezet om deze branden te blussen.

QRT (Quick Response Team)
Binnen Brandweer Haaglanden hebben we verschillende 
specialismes. Eén daarvan is het specialisme Quick Response 
Team (QRT). Dit team heeft twee taken: in actie komen voor de 
eerste behandeling bij geweldsincidenten met mogelijk meerdere 
slachtoffers en een (vermoeden van) terroristische aanslag. 
Daarnaast treedt het team op bij incidenten met gevaarlijke 
stoffen.

Driver+
Innovatie en de voorbereiding op incidenten staan bij de VRH 
hoog in het vaandel. Afgelopen mei heeft de VRH als onderdeel 
van het Europese project Driver+ innovatieve oplossingen 
getest die ons kunnen helpen tijdens de aanpak van een 
crisis. Driver+ is een door de EU gefinancierd project dat 
ondersteuning biedt aan operationele diensten en organisaties 
voor crisisbeheersing. Naast de VRH en de gemeente Den Haag 
deden nog 33 andere organisaties mee waaronder politie, 
defensie, vervoersbedrijven, waterschappen en een aantal 
internationale organisaties zoals Europol, Eurojust en 
het Internationaal Gerechtshof.

Explosie
In januari vond in de Jan van der  
Heijdenstraat in Den Haag in een 
portiekwoning een gasexplosie plaats.  
Drie mensen werden direct gered.  
Een vierde persoon werd later door de 
brandweer in samenwerking met een 
specialistische team gered.
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Wervingscampagne 
vrijwilligers
Afgelopen najaar startten we met een 
wervingscampagne voor vrijwilligers. 
Door inzet van eigen ‘fotomodellen’ 
trokken we veel aandacht op social media. 
Met persoonlijke verhalen op internet 
interesseerden we toekomstige vrijwilligers 
voor Brandweer Haaglanden. Op dit 
moment loopt de campagne nog.

112 niet bereikbaar
Op 24 juni kwam rond 16.00 uur een 
bijzondere melding binnen bij de Meldkamer 
waarbij direct hoog werd opgeschaald. 
Oorzaak? Een landelijke telefoonstoring 
waardoor niemand het alarmnummer 112 
kon bereiken. Door intensief met elkaar 
samen te werken en alle brandweerkazernes 
van extra personeel te voorzien door 
kantoorpersoneel in te zetten, bleven de 
hulpdiensten bereikbaar voor de burgers.

Samen de crisis door
Bij rampen en crises is samenwerking van levensbelang. Voor een 
goede samenwerking is het belangrijk dat je elkaar goed kent en op 
de hoogte bent van elkaars processen en verantwoordelijkheden. 
Afgelopen maart kwamen daarvoor alle samenwerkingspartners bij 
elkaar op de VRH netwerkbijeenkomst ‘Samen de Crisis Door’.

Evaluatiesystematiek
In voorbereiding op en tijdens grootschalige incidenten en 
evenementen werken de verschillende kolommen en organisaties 
veel samen. Binnen de VRH willen we van deze multidisciplinaire 
samenwerking zoveel mogelijk leren om zo de kwaliteit te kunnen 
verbeteren. Daarom evalueren wij de samenwerking en delen wij 
de resultaten hiervan op hoofdlijnen. Deze methodiek gaan wij het 
komende jaar verder aanscherpen.

Energietransitie
Binnen Brandweer Haaglanden is 
energietransitie een belangrijk speerpunt 
waar we de komende jaren actief mee 
aan de slag gaan. Afgelopen jaar deden 
zich verschillende incidenten voor met 
elektrische auto’s, Li-ion batterijen, 
accu’s, elektrische fietsen, scootmobiel-
oplaadstations, zonnepanelen, 
gecomprimeerd en vloeibaar aardgas, 
waterstof, etc. De wereld om ons 
heen verandert en de VRH moet zich 
daarop voorbereiden. Afgelopen jaar zijn 
verschillende Brainbox workshops gegeven bij 
bedrijven, scholen en andere organisaties gericht op 
energietransitie.

Arbeidsmarktcommunicatie
De VRH is voor veel mensen een interessante werkgever waar je graag 
wil werken. Binnen de VRH vinden wij diversiteit belangrijk en proberen 
wij een weerspiegeling te zijn van de samenleving en dat zien we dus 
ook graag terug in ons personeelsbestand. Bij ons werken mensen met 
verschillende kwaliteiten en achtergronden. Voor ons is het belangrijk 
om een inclusieve organisatie te zijn. Zo kunnen we zo goed mogelijk 
inspelen op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving.

Dedemsvaartweg 1
2545 AP Den Haag
 088 886 8000
 info@vrh.nl
 www.vrh.nl
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