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Beveiligingsorganisaties bereiden ieder evenement met zorg voor. Vaak maken ze daarbij 

gebruik van: 

a. een beveiligingsplan; 

b. een veiligheidsplan; 

c. een risicoanalyse. 

Veiligheidsplan 

In het veiligheidsplan legt de organisator van het evenement, geadviseerd door de 

evenementenbeveiligingsorganisatie, zijn veiligheidsmaatregelen voor het evenement 

vast. Het volgende model kan daarbij als voorbeeld dienen. 

 

Model Veiligheidsplan  

Risicoklasse  Aanduiding 

Publieksprofiel  Soort 

 Verblijfsduur 

 Omvang/aantallen 

 Samenstelling 

 Eigenschappen 

 Groepsgedrag 

Activiteitenprofiel  Wanneer, opening- en sluitingstijden 

 Beschrijving van evenement en soort evenement 

 Programmering 

 Relatie activiteit-publiek 

 Eigenschappen personeel organisator 

Ruimtelijk profiel  Locatieadres 

 Locatiespecificaties 

 Ruimtelijke omgeving 

 Eigendom 

 Plattegronden 

 Bereikbaarheid en spreiding 

 Toegankelijkheid 

 Soort gebruik 

 Cateringvoorzieningen 

 (Drink)watervoorzieningen 

 Afvoer- en rioolvoorzieningen 

 Elektriciteitsvoorzieningen en noodvoorzieningen 

 Verwarming, ventilatie en overige technische 
installaties 

Gemeente  Contactgegevens 

 Afspraken 

Toezicht en beveiliging  Politie: contactgegevens, aanwezigheid, aantal, 

beschrijving taken en afspraken 

 Beveiligingsorganisatie: contactgegevens, aantal, 

taken, werkwijze 

 Toezichthouders (privaat of particulier): 
contactgegevens, aantal, taken, werkwijze 
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Brandveiligheid  Brandweer: contactgegevens, aanwezigheid, aantal, 

beschrijving taken en afspraken 

 Brandveiligheidsvoorzieningen 

 Brandveiligheidsinstructie  

GHOR  Geneeskundig personeel: contactgegevens, 

aanwezigheid, aantal, beschrijving taken en afspraken 

 EHBO: contactgegevens, aanwezigheid, locatie, 

aantal, beschrijving taken en afspraken 

 Werkwijze bij ongeval of letsel 

Veiligheidsoverleg  Samenstelling en voorzitterschap 

 Overlegstructuur 

 Frequentie van overleg 

 Agenda overleg 

Verkeer en vervoer  Verkeerstromen 

 Parkeervoorzieningen 

 Afzettingen 

 Verkeersregelaar: contactgegevens, aantal, 
beschrijving taken en afspraken 

Bezoekersstromen  Crowdmanagement 

 Crowdcontrol 

Communicatie  Contactgegevens organisatie 

 Structuur veiligheidsorganisatie 

 Communicatiestructuur 

 Wijze van communicatie 

 Communicatiemiddelen 

Weer  Verantwoordelijkheid 

 Invulling monitoring 

Calamiteitenplan  Instructies 

 Scenario’s 

o Scenario bij opstootjes 

o Scenario bij verstoring door overmatig drank- of 

drugsgebruik 

o Scenario bij verstoring openbare orde 

o Scenario bij brand of ontploffing 

o Scenario bij overcrowding 

o Scenario bij verkeersstremming 

o Scenario bij extreme weersomstandigheden 

o Scenario bij overige risico’s 

 Ontruiming 

o Beslissingsbevoegdheid 

o Taakverdeling 

o Communicatie 

 Calamiteitenroutes 

 Contactgegevens hulpinstanties 

 


