
 
Opzetten van een calamiteitenplan 
 
Waarom een calamiteitenplan: 
• Het voorkomen van incidenten 
• Zo snel mogelijk ontdekken van incidenten  
• Zo snel en adequaat mogelijk alarmeren(rol wedstrijdleider/microfonist/regie) 
• Tijdig ontruimen (rol wedstrijdleider/regie/microfonist) 
• Beperken van incident of blussen van een beginnende brand 
• Zo snel mogelijk melden van incidenten 
• Zo snel mogelijk opkomen van de hulpverleningsdiensten  
• Zo snel en adequaat mogelijk inzetten van hulpverleningsdiensten  
• Zo snel mogelijk in veiligheid brengen van personen die zich nog in het bedreigde gebied bevinden 

door de brandweer en andere hulpverleningsdiensten  
• Zo snel en adequaat mogelijk blussen van de brand of het beheersen van de brand of het incident 
• Zo snel en adequaat mogelijk voorzien in nazorg 
 
 
Het opstellen van een calamiteitenplan in 4 stappen 
 
Stap 1: Benoem de bronnen van mogelijk gevaar (risicofactoren) aan de hand van 3 profielen 
A. Het publieksprofiel: geeft een beschrijving van het publiek. Is het publiek bekend of anoniem, hoe 

lang blijven ze op een bepaalde plek, om hoeveel mensen gaat het, welke eigenschappen hebben 
ze (leeftijd, cultuur, gezondheid), is er sprake van groepsgedrag 

 Deelnemers, toeschouwers, “buren”, ... 
B. Het activiteitenprofiel: om wat voor soort activiteiten gaat het? Kunnen die op zichzelf risico’s met 

zich meebrengen (bungee jumping, kermis, vuurwerk)? Hoe lang duren de activiteiten? Moet het 

publiek meedoen of zijn ze toeschouwer? 

 Wat voor een soort wedstrijd? 
C. Ruimtelijk profiel 

 Bereikbaarheid en toegankelijkheid locatie 

 Indoor, outdoor, wegwedstrijd, ... 
 
Stap 2: Beschrijf hoe ongewenste gebeurtenissen ontstaan uit de risicofactoren (scenario’s) 

Als alle risicofactoren duidelijk zijn, kunt u bedenken wat er mis zou kunnen gaan. Daarbij is ook de 

samenhang tussen de risicoprofielen belangrijk. Een klassiek concert (activiteit) voor kapitaalkrachtige 

senioren (publiek) in het concertgebouw (ruimte) levert een ander risicobeeld op dan een nachtelijk 

dansfestival (activiteit) voor scholieren (publiek) op een recreatieterrein (ruimte).  

– Risicofactoren duidelijk? 
– Wat kan er mis gaan? 
– Let op samenhang risicoprofielen, bv. NK Studenten in nieuwe indoorhal Apeldoorn levert ander 

risicobeeld op dan Twente Marathon bij zomerse temperaturen !! 
 
Stap 3: Schat de kans en het effect in en selecteer scenario’s 

Staan alle scenario's op een rij? Schat dan in hoe groot de kans is op een bepaald scenario en welk 
effect dat zou hebben in termen van gewonden en slachtoffers. Selecteer daarna de scenario’s waarop 
u zich wilt voorbereiden. Koppel hier ook een bestuurlijk oordeel aan: een grote kans op ernstige 
incidenten kan leiden tot het besluit om van het voorgenomen evenement af te zien. 

– Staan alle scenario's op een rij? 
– Wat is het effect? 
– Selecteer scenario’s om voor te bereiden 
– Beslismoment: Go/No Go evenement 

 
Stap 4: Bedenk en beoordeel welke maatregelen noodzakelijk zijn 

Bedenk vervolgens welke maatregelen nodig zijn bij de geselecteerde scenario’s. Afwegingscriteria voor 
maatregelen zijn effectiviteit, praktische haalbaarheid en kosten. 

– Bepaal per scenario welke maatregelen van toepassing kunnen zijn. 
– Beoordeel de maatregelen op effectiviteit, praktische haalbaarheid en kosten. 
– Stel de maatregelen vast en bepaal wie zorg draagt voor financiering en uitvoering. 

 



 
Multidisciplinaire leidraad veiligheid publieksevenementen (wedstrijden) (bron: kenniscentrum 
evenementenveiligheid) 
 

http://kcev.nl/wp-content/uploads/Regionale-multidisciplinaire-leidraad-veiligheid-publieksevenementen.pdf

