
BEVEILIGINGSPLAN <naam evenement> 

Inleiding: 

Dit is het beveiligingsplan voor het gratis toegankelijk festival van <naam organisator> dat 
dit jaar op <datum evenement>, voor de negentiende keer gehouden wordt. In dit plan 
vindt u een algemene beschrijving van de beveiliging- en veiligheidsvoorzieningen die voor 
dit festival zijn getroffen. 

Programma dag 1: 
<programma met tijdstip> 

Programma dag 2: 
<programma met tijdstip> 

Beschrijving beveiligingsactiviteiten:

Algehele beveiligingen 
- Wegafzettingen (verboden voor gemotoriseerd verkeer)  worden geplaatst op de 

hoek <straatnaam> en hoek <straatnaam>.  Tevens wordt er een afzetting geplaatst 
aan beide zijden van  <straatnaam> 

- Bij te hoge bezoekersdruk, wordt het terrein afgesloten en hekken geplaatst bij de 
hoek <straatnaam>  en bij de uitgang aan de <straatnaam> ter hoogte van de 
vuilcontainers.  

- Duidelijke wegbewijzering naar festival. 
- Festivalvoorschriften op borden bij ingang. 
- Voor het podium professionele stagebarriers. Bij grote drukte voor het podium 

worden achter de stagebarriers 12 man gestationeerd om de veiligheid van de 
bezoekers te waarborgen. 

- Aparte ingang voor muzikanten en hulpdiensten. 
- Parkeren voor, tijdens en na evenement in gedeelte van <straatnaam> en 

<straatnaam> direct bij festivalterrein. Parkeren is uitsluitend voor selecte groep 
leveranciers en organisatiemedewerkers. Duidelijk vignet met tekst P-ticket en 
jaartal zichtbaar op dashboard. 

-  Speciale parkeerplaats voor scooters. 
- Grote parkeerplaats aan <straatnaam> wordt onder toezicht van <naam 

organisator> beschikbaar gesteld voor bezoekers van het festival. 
- Goede communicatie en toezicht op alle objecten in en rond het festivalterrein. 
-  Er wordt dit jaar wederom een visitatie gehouden. Gelet wordt op consumptie  

Goederen en goederen die onder de wapenwet of opiumwet vallen. Tevens wordt er 
gecontroleerd op goederen die niet door onze organisatie gewenst zijn, bijv. fietsen 
en honden. Bij inbeslagname van goederen of bezit zoals omschreven, worden deze 
overgedragen aan de Politie. Indien nodig zal er arrestatie van de persoon 
plaatsvinden, die verboden goederen of bezit bij zich heeft.   

- Er is een alcoholverbod voor personen onder de 16 jaar.  

Brandpreventieplan
In samenspraak met de Delftse bandweer is bij het hoofdpodium, de twee grote 
drankuitgiften en de foodhoek een brandblusser aanwezig. Op de backstage locatie is een 
brandslang aanwezig. De brandblussers zijn van Eneco-energie en worden jaarlijks 
gekeurd. 



Calamiteitenplan 

De beveiligingsmedewerkers zijn geïnformeerd over de te nemen maatregelen in geval van 
calamiteiten. Dit alles in overleg met de beveiligingscoördinator. Zo kunnen direct extra 
grote uitgangen gecreëerd worden. 
 

Contact personen: 
<naam> <functie> <organisatie>  <telefoonnummer> 

EHBO ruimte 

Ieder jaar is er in een ruimte backstage een complete eerste hulp post uitgerust. Deze 
ruimte is niet vrij toegankelijk voor het publiek maar wel direct bereikbaar voor 
hulpdiensten. Deze ruimte is bij de twee festivaldagen continue bemand. Het aantal 
medewerkers van het Rode Kruis is op <dag en tijdstip> <aantal medewerkers> 
medewerkers. Op <dag en tijdstip> <aantal medewerkers> medewerkers en van <dag en 
tijdstip> <aantal medewerkers> medewerkers. 
 
Stroomuitval 
Bij stroomuitval kan er direct worden overgeschakeld naar 2 extra vrije groepen 1x 125 en 
1x 32 ampère. Tevens is een aggregaat van 30KVA beschikbaar van het bedrijf <naam 
bedrijf>. 

Toiletten 

Er zijn 20 toiletten voor gebruik. Tevens zijn er plasgoten geplaatst voor de heren. Deze 
worden voorzien van stromend water, voor de afvoer. Er zijn tevens voorzieningen voor 
het handen wassen voor de bezoekers. Ook zal er zeep beschikbaar zijn. 
 

Route aanrijden Ambulance/Brandweer:  
Vertrek vanaf de brandweerkazerne aan de krakeelpolderweg naar <routebeschrijving>.  
Verwachtte transfertijd kazerne en evenement is binnen <aantal> minuten. 

Communicatie 

Vrijdagavond worden er <aantal> portofoons, uitgerust met apart beveiligingskanaal, 
gebruikt. De portofoon heeft een oortje met microfoon. De volgende personen gebruiken 
een portofoon: de coördinator,  de team captain positie ploeg, de team captain ‘vliegende’ 
ploeg, de captain beveiligingsbedrijf. Het contact met politie of hulpdienst verloopt via 
mobiele telefoon. 
<Dag> is er vanaf <tijdstip> uur een speciale communicatie unit die ook voor andere 
onderdelen, zoals horeca, muzikanten begeleiding, consumptiebonnen verkoop e.d. de 
portofoons verdeelt. Voor de beveiliging gaan er deze dag 8 portofoons uit.  
 
Beveiliging dag 1 
Aanvang <tijdstip> Eind <tijdstip> 
De <straatnaam> en de <straatnaam> worden deze avond opengelaten voor het verkeer, 
dit vanwege het lokale karakter van deze avond. Verwachtte opkomst met goed weer 
<aantal personen>. Vanaf <tijdstip> is er al controle bij de ingang en worden voor het eerst 
alle mensen gefouilleerd. Dit gebeurt door gediplomeerd personeel van <naam 
organisatie>. Tevens worden op alle strategische punten eigen vrijwilligers neergezet om 
zo de avond vlot, veilig en ordelijk te laten verlopen. Er is een afspraak op <datum en 
tijdstip> voor overleg met brandweer/politie op locatie. 
Alle beveiligers staan in contact met beveiligingscoördinator <naam coördinator>.  
Aanwezig beveiligingspersoneel deze avond:  
<Naam bedrijf> beveiligingsbedrijf  <aantal> man o.l.v. captain <naam captain>. 



Vrijwilligers: <aantal> man verdeeld in 2 ploegen van <aantal>. Een ploeg voor toezicht op 
het festival terrein en een ploeg die tevens toezicht houdt buiten het terrein. 
Vanaf <tijdstip> wordt een beveiligingssurveillance gehouden op het hoofd en backstage 
terrein door 1 vrijwilliger en 1 man van <Naam bedrijf> beveiliging. 

Beveiliging dag 2  

Aanvang <tijdstip> Eind <tijdstip> 
Vanaf <tijdstip> controle van bezoekers bij de ingang. 
Vanaf <tijdstip> tot <tijdstip> blijven de <straatnaam>, de <straatnaam> en de 
<straatnaam>  afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor scooters komt er een aparte 
parkeerplek in de <straatnaam>, doorsteek naar <straatnaam>. 
Verwachtte opkomst bij goed weer tussen de <aantal> en <aantal>  bezoekers. 
Personeel aanwezig: 
- <aantal>  man vrijwilligers ( 2 ploegen) die volgens een tijdschema werken 
- <aantal>  man beveiligingsbedrijf en <aantal>  verkeersbegeleiders. 
- beveiligingsassistent en beveiligingscoördinator. 
Vanaf <tijdstip> tot <tijdstip> uur zijn er continue <aantal>  man werkzaam. Vanaf 
<tijdstip> tot <tijdstip> wordt een beveiligingssurveillance gehouden op het hoofd en 
backstage terrein door een vrijwilliger en een gediplomeerd beveiliger. 
 
Ook in de nachten van <dag> tot <dag> wordt een beveiligingssurveillance op het terrein 
door een vrijwilliger en een gediplomeerd beveiliger uitgevoerd. 
 
Een plattegrond van het festivalterrein, is bij deze stukken gevoegd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage: Scenario slecht weer 
 
Weersomstandigheden 
Het weer wordt constant gemonitord door de organisatie en zal zich ook door middel van 
andere organisaties op de hoogte laten houden.Op basis van het monitoren zal de 
organisatie bepaalde maatregelen nemen in het voortraject en op de dag zelf, die nodig zijn 
om het evenement op een veilige en verantwoorde manier te laten verlopen. 
 
Wind 
Deze is er in verschillende krachten van windkracht 1 tot en met 12. Wanneer windkracht 
6 wordt voorspeld door de weerdienst of de organisatie verwacht dit tijdens het 
evenement dan zal de organisatie verschillende maatregelen nemen. 
 Tenten en hekken voldoende afschoren. 
 Zorgen dat de constructies zijn voorzien van voldoende contragewicht. 
 Zorgen dat er extra contragewichten en schoormiddelen aanwezig zijn op de diverse 

locaties op het evenemententerrein.  
 
Verslechtering weersomstandigheden in een kort tijdsbestek op de dag zelf. 
Op het moment dat de windsnelheid oploopt zal de organisatie en eventueel de diensten de 
volgende acties opstarten. 
 Extra contragewicht aanbrengen en extra schoren bij de diverse locaties op het 

evenementen gebied. 
 Zorgen dat publiek en deelnemers niet op bepaalde locaties komen, zodat zij geen 

gevaar lopen of in een gevaarlijke situatie terecht komen. 
 Het ontruimen (geheel of gedeeltelijk) van verschillende locaties op het evenementen 

terrein. 
 Het laten demonteren van constructies en laten ontruimen van tenten. 

 
Een aankomend onweersfront,  
Programmering van het evenement zou stilgelegd of uitgesteld kunnen worden. 
Deelnemers en publiek wordt verzocht om een veilige plek te zoeken om te schuilen. Is dit 
het geval, dan zal de organisatie beslissen en handelen alsof het een gehele of gedeeltelijke 
ontruiming is.  
Tijdens het evenement kan men de bezoekers vooraf waarschuwen of erop wijzen dat een 
onweersfront aankomt en dat de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie en 
andere diensten in verband met hun eigen veiligheid opgevolgd moeten worden. 
Wanneer het raadzaam is om te schuilen tijdens het evenement kan daarop gewezen worden 
via de podia en medewerkers van de organisatie en andere diensten. 
 
Ontruiming bij veranderde weersomstandigheden. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om buien met windstoten of aantrekkende zware storm.  
Als een ontruiming noodzakelijk is door plaatselijk optredend gevaar zoals omvallende 
delen van de opbouw op het evenemententerrein of vallende objecten (bomen, takken) zal 
de organisatie in overleg met desbetreffende diensten het initiatief nemen tot ontruiming 
van de omgeving van het gevaar opleverende deel. Hierbij zullen security medewerkers en 
medewerkers van de organisatie worden ingezet om de ontruiming ordelijk te laten 
verlopen. Via de omroepinstallaties zullen de bezoekers en medewerkers op en rond het 
evenemententerrein zonodig aanwijzingen krijgen en worden geïnformeerd. 
 
 



Warmte 
Indien het tijdens het festival heel erg warm is, wordt er niet geneveld. Vernevelen van 
water boven de massa is niet verstandig omdat hitte dan onder de nevel kan blijven 
hangen en het effect dan juist het omgekeerde is van wat je wil bereiken, nl. afkoeling. 
Natmaken van de mensen zelf kan leiden tot snellere verbranding van de huid en is dus af 
te raden, tevens bestaat de kans op legionella als er geneveld wordt met vuile slangen. 
Er zal door de organisatie andere maatregelen getroffen worden om de mensen te voorzien 
van water zoals waterpunten en voor het podium emmers met water en sponzen. 
De organisatie zal zichzelf op de hoogte blijven houden van de weersomstandigheden. 
Mochten deze omstandigheden extreme vormen aannemen, dan zal de organisatie 
passende maatregelen nemen. De Centrale post licht direct de organisatie in. (geen info 
over portofoon). Organisatie en eventuele diensten komen samen in het productiedorp en 
coördineren de rest van de acties. 
 
Verkeersongeval/Medische ongeval 
Medewerkers van de beveiliging geven dit door aan de centrale post en proberen in de 
eerste plaats te helpen of de plaats te vrijwaren van bezoekers. Centrale post licht direct 
het coördinatie team in (geen info over portofoon). Stand-by teams zullen direct 
ondersteuning gaan verlenen. Coördinatieteam gaat ter plaatsen en coördineert de rest van 
de acties. Mocht dit op het gebied van openbare orde en veiligheid komen, dan zal de 
desbetreffende dienst de besluitvorming overnemen. 
 
Bommelding  
Een bommelding kan op verschillende manieren binnenkomen. Ten alle tijden 112 bellen. 
Geen portofoon gebruiken. Noteer direct het tijdstip bij binnenkomst van de bommelding . 
Wanneer de gelegenheid zich voordoet, probeert de medewerker van de organisatie of 
andere meer informatie van de melder te verkrijgen. Security en of 
organisatiemedewerkers geven de informatie direct door aan de centrale post. Centrale 
post licht direct het coördinatieteam in. Coördinatieteam gaat ter plaatse en coördineert de 
rest van de acties. Eventuele gedeeltelijke of gehele ontruiming van de locatie. 
 
Brandmelding  
Bij het ontdekken van brand. Ten alle tijden 112 bellen. Bij brand meld de medewerker 
Security of medewerker organisatie dit aan de centrale post. Centrale post licht direct het 
coördinatieteam in.  Coördinatieteam gaat ter plaatse en coördineert de rest van de acties. 
Eventuele gedeeltelijke of gehele ontruiming van de locatie. 
 
In geval van brand- of bommelding of ontruiming wordt de beslissing tot ontruimen 
genomen in het calamiteitenteam. De medewerker Security of medewerker organisatie die 
de melding heeft gemaakt van brand, probeert uitbreiding van de brand te voorkomen 
door zelf te blussen (nooit alleen). Andere Security medewerkers en medewerkers van de 
organisatie zorgen ervoor dat de calamiteitenplek wordt vrijgehouden voor nooddiensten.  
 
Rellen en onlusten  
Medewerkers Security geven ernstige ongeregeldheden door aan de centrale post en 
proberen dit op de eerste plaats te voorkomen of te temperen. Centrale post licht direct het 
coördinatie team in en stand-by teams zullen direct ondersteuning gaan verlenen. 
Coördinatieteam gaat ter plaatsen en coördineert de rest van de acties, Mocht dit op het 
gebied van openbare orde en veiligheid komen, dan zal de desbetreffende dienst de 
besluitvorming overnemen. 
 



Publieksdruk  
De organisatie zal in samenwerking met de politie op verschillende plekken hekwerk 
klaarzetten. Deze worden gebruikt voor afzettingen als het Coördinatieteam of een dienst  
tot afzetting besluit op grond van openbare orde en veiligheid. 

De hulpdiensten en de organisatie kunnen aan hand van een nog nader af te spreken 
stramien maatregelen treffen, ten einde de publieksstroom te geleiden. Hierbij wordt als 
uitgangspunt de situatie gehanteerd waarin op enig moment de drukte op een bepaalde 
plaats binnen het festivalgebied te groot wordt. Het coördinatieteam kan dan beslissen het 
publiek te gaan sturen middels de hieronder beschreven instrumenten en procedures. De 
te nemen fasering van maatregelen zullen door het coördinatieteam altijd per geval 
afgewogen worden, er is derhalve geen pasklaar scenario. Op basis van de in voorkomend 
geval aanwezige informatie kan dus besloten worden instrumenten te combineren.  

Omvallen of instorten bouwwerken  

Er valt een bouwwerk om (geluidstoren, welkomst stellage) of er stort een bouwwerk in 
(tribune, cameraprak), waarbij sprake is van (meervoudig) persoonlijk letsel. 
Medewerkers Security geven dit door aan de centrale post en proberen op de eerste plaats  
hulp te verlenen en plaats vrij te houden voor nooddiensten en te voorkomen dat 
bezoekers verder gevaar lopen. Centrale post licht direct het coördinatie team in. (geen 
info over portofoon) Stand-by teams zullen direct ondersteuning gaan verlenen. 
Coördinatieteam gaat ter plaatse en coördineert de rest van de acties, Mocht dit op het 
gebied van openbare orde en veiligheid komen, dan zal de desbetreffende dienst de 
besluitvorming overnemen. 

 

Algemene fasering: 

Verschillende standaardteksten via lichtkrant weergeven.  Aanleveren tekst en 
activering door de organisatie.   

Boodschappen via de presentatoren. De verschillende standaardboodschappen worden 
via de betreffende stagemanager aan de presentator doorgegeven. Aanleveren 
standaardteksten is een actie organisatie. 

Aanpassing programmering op een bepaald podium via stagemanager. Tijdstippen 
(aanvang/einde). Inhoud (rustiger). 

Sluiting van barren en/of foodoutlets om op een bepaalde locatie meer ruimte te 
verkrijgen. Actie organisatie.  

Tijdelijk doen stoppen van de programmering op een bepaalde festivallocatie. Doel 
is het verspreiden van het publiek en hervatting van de show zodra de situatie dit toelaat. 
Definitief doen stoppen van de programmering op een bepaalde festivallocatie. In dit 
geval dient terdege bezien te worden welke effecten dit in termen van publieksstromen 
heeft op de rest van het evenemententerrein.  

Definitief stoppen van het gehele evenement. 

 

Benadrukt dient te worden dat de door de organisatie / Security te nemen maatregelen 
slechts reiken zover de openbare orde dit toelaat, dat ter beoordeling van het bevoegd 
gezag. Het veiligheidsplan biedt middels het raamwerk van preventieve, structurele en in 
geval van een (dreigende) calamiteit te nemen maatregelen een degelijk uitgangspunt voor 
een veilig festival. 


