Risicoscan
Dit is een hulpmiddel bij het bepalen van de grootte van het evenement. De gemeente maakt zelf een oordeel
over de belastbaarheid van het evenement.

Risicoscan Evenementen
Naam evenement
Datum evenement
Gemeente
Locatie
Nummer aanvraag
Behandelaar
Datum risicoscan
Activiteitenprofiel
Kent het evenement meerdere activiteiten dan kiest u hier voor de
activiteit met het hoogste risico.
Markten, braderieën, beurzen
Kleine popconcerten/ tentfeesten, < 500 gelijktijdige bezoekers
Popconcerten/ tentfeesten, 500 - 2.000 gelijktijdige bezoekers
Popconcerten/ tentfeesten/ festivals, 2.000 – 10.000 gelijktijdige
Grote popconcerten en festivals, > 10.000 gelijktijdige bezoekers
Grote (house)party’s, > 1.000 gelijktijdige bezoekers
Festivals (met meerdere podia)
Auto- en motorsportevenementen
Circus
Kleine sportieve/ recreatieve evenementen, < 1.000 gelijktijdige
bezoekers
Middelgrote sportieve/ recreatieve evenementen (1.000 - 10.000
gelijktijdige bezoekers)
Grote sportieve/ recreatieve evenementen, > 10.000 gelijktijdige
Corso/ (carnavals)optochten, < 10.000 gelijktijdige bezoekers
Corso/ (carnavals)optochten, > 10.000 gelijktijdige bezoekers
Promotie/reclame
Sportevenementen
Straatspeeldag
Straattheater
Tourritten (fiets, skeeler, motor, auto)
Kleine demonstraties
Grote demonstraties (is geen evenement)
Vliegshows
Vuurwerkshows
Bezoek staatshoofd
subtotaal

Risicopunt Score

1
1
1,5
2
3
3
3
3
1
1
2
3
1
2
1
3
1
1
1
2
3
3
2
2
0

Publieksprofiel
Het type bezoeker speelt een belangrijke rol bij de risicobepaling. Er moet duidelijkheid zijn over de
bevolkingscategorieën waarop het evenement zich richt en wat bekend is van deze categorieën
bezoekers. Ook de aannemelijkheid, voorspelbaarheid of bekendheid dat bepaalde specifieke – bij
politie en justitie bekende – groepen een evenement zullen bezoeken is van belang.
Publieksprofiel
1. Aantal gelijktijdige deelnemers en/ of bezoekers
0 – 5.000
5.000 – 10.000
10.000 – 15.000
15.000 – 20.000
> 20.000
2. Leeftijdsopbouw (zwaartepunt, maximaal 1 categorie toe te wijzen)
0 – 12 jaar (met aanwezigheid ouders)
0 – 12 jaar (zonder aanwezigheid ouders)
12 - 18 jaar
18 – 30 jaar
30 – 45 jaar
> 45 jaar
Alle leeftijden
3. Zelfredzaamheid (beoordelen voor bezoekers en evt. deelnemers)
Goed
Redelijk
Matig
Slecht
4. Gebruik alcohol/ drugs
Niet aanwezig
Mogelijk aanwezig, maar geen risicoverwachting
Aanwezig met risicoverwachting
5. Aanwezigheid van publiek
Als toeschouwer
Als toeschouwer en/of deelnemer
Als deelnemer

Risicopunt Score
0,2
0,4
0,6
0,8
1
0,25
0,5
0,5
1
0,5
0,25
0,75
0
0,25
0,5
1
0
0,25
1
0,5
0,75
1

Ruimteprofiel
In principe dient ieder evenemententerrein duidelijk (herkenbaar) gescheiden te zijn van de
openbare ruimte. Bij statische evenementen zijn die grenzen duidelijk te definiëren. Bij mobiele
evenementen is de grens tussen evenemententerrein en publiek domein op zijn minst diffuus. Bij
zulke evenementen is eerder sprake van een moeilijk beheersbare locatie in tegenstelling tot
afgesloten (veelal particuliere) ruimten. Ook de fysieke omgevingskenmerken spelen een rol. Een
bouwplaats met stenen langs de route of een veranderde verkeerssituatie kan risico’s vergroten ten
opzichte van vorige uitvoeringen van datzelfde evenement. Aandacht dient tevens uit te gaan naar
stroomvoorziening, watervoorziening en voorzieningen op het vlak van crisisbeheersing en
communicatie. Tot het ruimteprofiel hoort tevens de bereikbaarheid van het evenement. Het gaat
om zowel de bereikbaarheid voor de hulpdiensten als de bereikbaarheid voor bezoekers per
openbaar vervoer en bezoekers met eigen vervoer (zijn er bijvoorbeeld omleidingen van het

openbaar vervoer). Ook plaats (locatie) en tijdstip van het evenement zijn factoren die van invloed
zijn op de analyse van potentiële risico’s. Naast de daadwerkelijke locatie van het evenement dient
gekeken te worden naar de infrastructuur in de omgeving van het evenement, waaronder de
aanwezige voorzieningen op het terrein van de gezondheidszorg.
Ruimteprofiel
1. Locatie evenement
In een gebouw
In een tijdelijk onderkomen (tent, partyboot e.d.)
In open lucht; op locatie die daarvoor is bestemd en ingericht
In open lucht; op locatie die daar niet voor is bestemd en ingericht
Gemeentegrens overstijgend
2. Toegankelijkheid aan- en afvoerwegen
Goede aan- en afvoerwegen
Redelijk ( 1 weg voor aan- en afvoer)
Matig (weg met obstakels)
Slecht (geen toegangsweg)
3. Seizoen
Lente of herfst
Zomer of winter
4. Duur evenement
0 – 3 uur, (maandag t/m donderdag) daguren (6 - 18 uur)
0 – 3 uur, (maandag t/m donderdag) avond-/ nachturen (18 - 6 uur)
0 – 3 uur, (weekend vrijdag t/m zondag) daguren
0 – 3 uur, (weekend vrijdag t/m zondag) avond-/ nachturen
3 – 12 uur, daguren
3 – 12 uur, avond-/ nachturen
1 dag
Meerdere dagen
5. Ondergrond
Harde ondergrond; steen, asfalt, e.d.
Zachte ondergrond, vochtdoorlatend; zand, gras, e.d.
Zachte ondergrond, drassig; zand, gras, e.d.

Risicopunt Score
0,75
0,75
0,5
0,75
1
0
0,5
0,75
1
0,25
0,5
0,25
0,5
0,5
0,75
0,75
1
1
1
0,25
0,5
0,75

De advisering en inzet van de hulpdiensten bij evenementen moet aansluiten bij het specifieke
karakter van het evenement. De risicoanalyse dient vanuit het perspectief van de hulpverlening (de
politie, de brandweer, de geneeskundige dienst en de technische hygiënezorg) in beeld gebracht en
gewogen te worden.

Totale analyse
Voorgaande analyse en berekening van risicopunten bepaalt hoe de voorbereiding op het evenement
verder vorm krijgt. Dit wordt in de volgende drie stappen weergegeven. Het is van belang dat
mensen met kennis en ervaring van evenementen de risicoscan toepassen.
Stap 1
De risicopunten uit de kwantitatieve risicoanalyse worden bij elkaar opgeteld. Het minimum aantal te
scoren punten is 3,20. Het maximum aantal punten is 12,25 (zie onderstaande tabel).

Tabel 4 - totaal aantal risicopunten kwantitatieve risicoanalyse

Aspecten
Activiteitenprofiel
Publieksprofiel
Ruimteprofiel
Totalen

Minimum aantal risicopunten
1.00
0.95
1.25
3.20

Maximaal aantal risicopunten
3.00
5.00
4.25
12.25

Stap 2
De gescoorde risicopunten worden vervolgens in kwalitatieve zin geanalyseerd. Het evenement en
de bijbehorende score, wordt andermaal bekeken vanuit de professionele deskundigheid die
aanwezig is binnen de gemeente. Bij deze kwalitatieve analyse worden ook subjectieve aspecten
meegenomen.

Stap 3
Tot slot worden de totaalsom van de kwantitatieve punten samen met de kwalitatieve analyse
vertaald naar een classificatiesysteem, dat op zijn beurt de grondslag vormt voor de maatregelen die
de verschillende diensten dienen te treffen bij het evenement.

Het classificatiesysteem
Tabel 5 – risicoclassificatie
Totaal risicopunten

Omschrijving

Advies hulpdiensten

<6

A - evenement.
Evenement met weinig risico

Optioneel

6-9

B - evenement.
Evenement met gemiddeld risico

Monodisciplinaire advisering

>9

C - evenement.
Evenement met hoog risico

Multidisciplinaire afstemming

