
Evenementenveiligheid 

Een handreiking? 



Wie zit er voor u? 

• Herman van Hijum (1958) 
• 1976 – 2007 

– Politie Amsterdam (-Amstelland) 
• Uitvoerend: 

– Uniformdienst (diverse functies) 
– Bureau rechercheoperaties (OT en CID) 

• Leidinggevend (i.o.v. mijn vrouw): 
– Regionaal projectleider CCB 

» ‘Knoppenmodel’ politie (Rk. CCB) 
– Regionaal projectcoördinator CCB 

• 2007 – heden 
– Politieacademie 

• Programmamanager Crisismanagement 
– Referentiekader Regionaal Crisisplan (‘knoppenmodel’ multi) 
– Adviseur diverse projecten: Risicoprofiel, Netcentrisch werken, CBRNe-respons, etc. 
– Handreiking Evenementenveiligheid 
– Thema Politie & Techniek 

• Voorzitter SWM 



Evenementenveiligheid 
- 99,9% op orde! - 

 
Waar hebben we het eigenlijk over? 



Slechts 1 promille gaat mis… 

NL: Westfriese Flora Bovenkarspel (1999) 
 
Wat bedreigt het evenement? 
- Incidenttype: “CBRNE” 
 
Hoe erg is dat? 
- Fysieke veiligheid 

- Doden (32) 
- Gewonden/Zieken (200) 
- Lichamelijk lijden (onbekend) 

- Sociaal Psychologische impact 
- Angst/Woede 

- Aantasting positie bestuur 
- “Wet van Pleuris” 



Slechts 1 promille gaat mis… 

NL: Jamboree (2004 en 2008) Brabant 
 
Wat bedreigt het evenement? 
- Incidenttype: “Besmetting” (norovirus) 
 
Hoe erg is dat? 
- Fysieke veiligheid 

- Doden (geen) 
- Gewonden/Zieken (300 / 50) 
- Lichamelijk lijden (onbekend) 

- Sociaal Psychologische impact 
- Angst/Woede 

- Aantasting positie bestuur 
- “Wet van Pleuris” 



Slechts 1 promille gaat mis… 

NL: Koninginnedag 2009 te Apeldoorn 
 
Wat bedreigt het evenement? 
- Incidenttype: “Geweld/Aanslag” 
 
Hoe erg is dat? 
- Fysieke veiligheid 

- Doden (8) 
- Gewonden (tientallen) 
- Lichamelijk lijden (onbekend) 

- Sociaal Psychologische impact 
- Angst/Woede 

- Aantasting positie bestuur 
- “Wet van Pleuris” 



Slechts 1 promille gaat mis… 

NL: Sunset Groove Hoek van Holland (2009) 
 
Wat bedreigt het evenement? 
- Incidenttype: “Geweld” 
 
Hoe erg is dat? 
- Fysieke veiligheid 

- Doden (1) 
- Gewonden (tientallen) 
- Lichamelijk lijden (onbekend) 

- Sociaal Psychologische impact 
- Angst/Woede 

- Aantasting positie bestuur 
- “Wet van Pleuris” 



Slechts 1 promille gaat mis… 

NL: Dodenherdenking Amsterdam (2010) 
 
Wat bedreigt het evenement? 
- Incidenttype: “Gedrang” 
 
Hoe erg is dat? 
- Fysieke veiligheid 

- Doden (geen) 
- Gewonden (tientallen) 
- Lichamelijk lijden (onbekend) 

- Sociaal Psychologische impact 
- Angst/Woede 

- Aantasting positie bestuur 
- “Wet van Pleuris” 



Slechts 1 promille gaat mis… 

D: Love Parade Duisburg (2010) 
 
Wat bedreigt het evenement? 
- Incidenttype: “Gedrang” 
 
Hoe erg is dat? 
- Fysieke veiligheid 

- Doden (20) 
- Gewonden (tientallen) 
- Lichamelijk lijden (onbekend) 

- Sociaal Psychologische impact 
- Angst/Woede 

- Aantasting positie bestuur 
- “Wet van Pleuris” 



Slechts 1 promille gaat mis… 

B: Pukkelpop Hasselt (2011) 
 
Wat bedreigt het evenement? 
- Incidenttype: “Extreem weer” 
 
Hoe erg is dat? 
- Fysieke veiligheid 

- Doden (5) 
- Gewonden (tientallen) 
- Lichamelijk lijden (onbekend) 

- Sociaal Psychologische impact 
- Angst/Woede 

- Aantasting positie bestuur 
- “Wet van Pleuris” 



Evenementenveiligheid 
 

Je zult maar, 
organisator zijn van een evenement… 

(de doctrine bij beheers- versus evenementenvergunningen) 

gemeenteambtenaar zijn… 
(beleids)adviseur zijn… 

bevoegd gezag zijn… 
planmaker zijn… 

En nog erger: 
willen leren en verbeteren… 

 

 



Uitgangspunten ontwerp HEV 

• Risicovolle evenementen 

• Werkwijze veiligheidsregio’s (3 kernvragen) 

• Vakvolwassen ‘werkers’ aan veiligheid 

• HEV beschrijft niet de ‘organisatie’ van het werk 

• HEV is afgestemd op lopende projecten/initiatieven 

• KISS ( ‘models and theories should be kept simple, but not simpler’) 

– Procesmodel evenementenveiligheid 

– Proces- en productbeschrijvingen 
• Informatie als coördinerend mechanisme! 



De focus van de HEV 



Risicovol Evenement? 
- (arbitrair) bepaald obv risicoscan -  

• Een voorzienbare of onvoorzienbare gebeurtenis, 
die toegankelijk is voor een verzameling mensen, 
plaatsheeft binnen een bepaalde tijd en binnen 
een bepaalde omgeving en  

• waarbij het (zeer) waarschijnlijk is dat die 
gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare 
orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid 
of het milieu en  

• maatregelen of voorzieningen vergt van het 
daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te 
nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.  

 



Procesbeschrijving: korte cursus OMP 
 ‘Ter illustratie: ‘uw besluit om hier te zijn’… 

BEELD VORMEN 

OORDEEL VORMEN 

BESLUIT VORMEN  

PROGRAMMA 

INSCHRIJVING 

“PINPOINT” 

“PINPOINT” 

Uw activiteiten 
Informatie- 

product 
Leverend  

proces 
Informatie- 

product 
Afnemend  

proces 

OPDRACHT “WERKGEVER’ 

TIP “NETWERK’ 



Informatieproducten! 

• Voor HEV relevante IP zijn beschreven naar: 
– Doel 

– Minimale inhoud  

– ‘Bestek’: 
• Procesrollen: (wie doet wat, voor wie) 

– ‘Producent(en)’ 

– ‘Goedkeurder/Controleur’ 

– ‘Afnemer(s)’ 

– ‘Archiveerder’ 

• (Wettelijke) vereisten 

• Hulpmiddelen 

INCLUSIEF DENKEN! 



De ‘nieuwe’ stap (3)? 



Risicoprofiel Evenement 

• Risicodiagram (obv NRB) 
– 19 crisistypen/5 of 7 impactcriteria 

 
 
 

 
 

 

 
 

• Capaciteitendiagram (per ‘partij’ en totaal) 
– 49 ‘prestaties’ over 6 ‘partijen’ 

• “Kosten” (element economische impact): wie kan het ook / beter? 



Let op bij stap 5! 



Resultaat en vervolg… 

• Resultaat (zie www.infopuntveiligheid.nl) 
– HEV in 5 delen (concept) 

• Deel I: inleiding, uitgangspunten en procesmodel 
• Deel II: uitwerking van (4) stappen uit het procesmodel 
• Deel III: verdieping voor gemeenten (KCEV i.o.v. VenJ) 
• Deel IV: beschrijving ‘Evenement Assistent’ (Sggv-ELI/BZK) 

– Waaronder risicoscan t.b.v. classificatie (input uit HEV) 

• Deel V: beschrijving ‘Risicoprofiel Evenement’ 
– Waaronder hulpmiddel in Excel (per 1-5 een betere versie!) 

• 15-2-’12: Besluitvorming Veiligheidsberaad 
– Status: vastgesteld onder voorwaarden 
– Afronding via Redactieraad NIFV i.s.m. PL-HEV 

http://www.infopuntveiligheid.nl/


Dank voor uw aandacht 

Nadere info? 
I: www.infopuntveiligheid.nl / LinkedIn 
E: herman.van.hijum@politieacademie.nl 
T: (06) 103 995 94 

http://www.infopuntveiligheid.nl/
mailto:herman.van.hijum@politieacademie.nl

