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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. 

Risicoanalyse 

Een risicoanalyse kan helpen om op een gestructureerde manier binnen de 

specifieke context van een evenement de risico’s in kaart te brengen. Een goede 

risicoanalyse voor een evenement is meer dan het afvinken van een checklist. Ieder 

evenement is anders. Een goede risicoanalyse is daarom altijd maatwerk dat alleen 

een deskundige of expert op dit vakgebied kan leveren. 

De variaties in omstandigheden zijn zo groot dat het zinloos is om een standaard 

risicoanalysemodel op te stellen. Toch kan onderstaand stappenplan helpen bij het 

uitvoeren van een risicoanalyse. 

Stap 1: classificatie van het evenement 

a. beoordeel op basis van de specifieke context of het evenement een risicoevenement, 

een aandachtsevenement of een regulier evenement is. Doe dit op basis van een 

methodiek naar keuze of op basis van gezond verstand; 

b. stel bij elk profiel het mogelijke risico vast. 

De uitkomst van de classificatie bepaalt of een risicoanalyse uitgevoerd moet 

worden. 

 

Kans op risico bij een 

van de profielen? 

Classificatie Risicoanalyse 

Zeker Risico-evenement Altijd 

Geen Regulier evenement Nee 

Enig Aandachtsevenement Maak een afweging wat je gaat doen.  

Een beknopte versie van een 

risicoanalyse wordt in dergelijke 

gevallen altijd aanbevolen. 

Documenteer de afweging en de 

analyse, ook in geval van een beknopte 

analyse. 

 

NB: als bij één of meer profielen meerdere keren de uitkomst ‘enig risico’ is, is sprake van een 

risico-evenement.  

Stap 2: risicoanalyse van het evenement 

Het model is gebaseerd op een profielenbenadering en gaat uit van de onderstaande 

profielen. Desgewenst zijn ook andere profielen te gebruiken, zoals het crowd-profiel en 

gezondheidsprofiel. 
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Ga als volgt te werk: 

a. breng op basis van de specifieke context van het evenement per profiel in kaart 

welke risico’s zich kunnen voordoen. Vraag je af welke omstandigheid een grote kans 

oplevert dat er iets gaat gebeuren; 

b. geef een weging aan ieder risico. Doe dit op basis van een methodiek naar keuze. 

 

Evenementenprofiel Omschrijving profiel Voorbeelden 

Activiteitenprofiel  Dit profiel zegt iets over de 

activiteiten van het evenement  

Soort, bouwwerken, 

gevaarlijke stoffen, duur, 

tijdstip, enz. 

Ruimtelijk profiel Dit profiel zegt iets over de 

fysieke locatie (terrein of 

gebouw) waar het evenement 

wordt gehouden 

Bereikbaarheid, 

toegankelijkheid, omgeving, 

binnen/buiten, enz. 

Publieksprofiel Dit profiel zegt iets over het 

publiek dat het evenement 

bezoekt 

Hoeveel, samenstelling, 

verblijfsduur, leeftijd, cultuur, 

enz. 

Dreigingsprofiel Dit profiel zegt iets over de 

mogelijkheid van escalatie  

Ordeverstoring, extreem weer, 

terrorisme, enz. 

Organisatieprofiel Dit profiel zegt iets over de 

organisatie die 

verantwoordelijk is voor het 

evenement 

Ervaring, professionaliteit, 

betrouwbaarheid, enz. 

 

Optioneel 

Stap 3: maatregelen definiëren 

Stap 4: implementeren van maatregelen 

 

Aandachtspunten 

In dit model richten we ons op de beveiligingsaspecten en publieke veiligheidsaspecten. 

Dit betekent dat aspecten als gezondheid, verkeer en vervoer buiten de scope van dit 

model vallen.  

Bij het definiëren van maatregelen is het belangrijk te onderkennen dat risico’s elkaar 

kunnen beïnvloeden: het ene risico kan het andere risico tot gevolg hebben of het ene 

risico versterkt het andere risico. 

Een risicoanalyse is eigenlijk nooit af. Zodra er tijdens het evenement een omstandigheid 

verandert of er een nieuwe maatregel wordt genomen, kan dat van invloed zijn op de 

uitkomsten van de risicoanalyse. Wees je daarvan bewust en loop de risicoanalyse 

nogmaals na als er iets aan de omstandigheden verandert. 

 


