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BEVEILIGINGSPLAN

OF HET NU GAAT OM HET BEVEILIGEN VAN EEN WINKELPAND, 
EEN BOUWPLAATS, EEN FESTIVAL OF ANDERE LOCATIES/
EVENEMENTEN; BEVEILIGING IS EEN BELANGRIJK TOPIC. EEN 
BEVEILIGINGSPLAN VORMT HIERIN HET STARTPUNT. 

In een beveiligingsdocument staan alle belangrijke zaken en 
maatregelen die jij, of de partijen die je hiervoor inschakelt, neemt 
omtrent de beveiliging van de desbetreffende locatie.

Belangrijke externe partijen binnen het beveiligingsplan zijn jouw 
verzekeraar en het beveiligingsbedrijf. Kort gezegd bevat het 
beveiligingsplan jouw wensen omtrent beveiliging, de eisen van 
jouw verzekeraar en zorgt het beveiligingsbedrijf voor een correcte 
uitvoering.

MEER INFORMATIE?

Neem direct contact op met Glenn om 
uw beveiligingswensen te bespreken. 

> Glenn Zeilemaker

E-mail:   info@crowdgroup.nl 
Tel:          020 224 0026
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WAT IS EEN BEVEILIGINGSPLAN

HOE DEK JIJ JE RISICO’S AF?

offerte aanvragen

https://www.dutchcrowdsecurity.nl/offerte-aanvragen/
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Een beveiligingsplan omschrijft de plan van aanpak voor de beveiliging van een specifiek 
evenement of (evenementen)locatie. Onderstaande items zijn hierin van belang om goed 
over na te denken en te beschrijven.

Algemene gegevens

     o Organisator en contactgegevens 
     o Aard evenement 
     o Locatie en Plattegrond 
     o Programma 
     o Bezoekers: aantallen, kwalificering, etc 
     o VIP’S: aantallen, kwalificering, enz. 
     o  Voorzieningen

Organisatiestructuur

OVER DUTCH CROWS SECURITY

Ervaren en professionele 
beveiliging inhuren voor de beste 
veiligheidsoplossingen. De 150 
gescreende en gediplomeerde 
beveiligers van Dutch Crowd Security 
staan graag in voor je beveiliging 
en veiligheid. We zijn specialist in 
veel diverse beveiligingsdiensten. 
Van evenementenbeveiliging, 
objectbeveiliging en winkelbeveiliging 
tot bouwbeveiliging. Huur onze 
beveiligers in en profiteer van:

Beschrijving inzet beveiligingspersoneel

Communicatie

Camerasysteem/cameratoezicht

Kleding

Huisregels

Fasering evenement

     o  Voorbereiding evenement 
     o  Aanvang evenement 
     o  Tijdens evenement 
     o  Einde evenement 
     o  Nazorg

Drugsbeleid

Wapenbeleid

Aanhoudingsbeleid

Overige preventieve maatregelen

Scenario bij opstootjes

Scenario bij verstoring door overmatig 
drank- of drugsgebruik

Scenario bij verstoring openbare orde

Scenario bij brand of ontploffing

Scenario bij overcrowding

Scenario bij verkeersstremming

Scenario bij extreme 
weersomstandigheden

Scenario bij overige risico’s

Instructie (taken en bevoegdheden)

     o  Algemene instructie 
     o  Instructie functie hoofd beveiliging 
     o  Instructie functie centralist 
     o  Instructie functie toegangscontrole 
     o  Instructie functie  
          beveiligingsmedewerkers 
     o  Instructie functie x 
     o  Instructie functie y

BEVEILIGING
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EVENEMENT

Betrokken partijen

     o  Organisator 
     o  Gemeente 
     o  Politie 
     o  Brandweer 
     o  GHOR 
     o  Beveiliging 
     o  Verkeer

Communicatiestructuur

MEER INFORMATIE?

Neem direct contact op met Glenn om 
uw beveiligingswensen te bespreken. 

> Glenn Zeilemaker

E-mail:   info@crowdgroup.nl 
Tel:          020 224 0026
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