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Briefing medewerkers organisatie 
NAAM EVENEMENT 

DD/MM/JJJJ 

 
Enkel punten die van toepassing zijn op het evenement weerhouden. 

 
Beste medewerkers, 
 
Eerst en vooral hartelijk dank voor jullie hulp. Om deze avond in goede banen te leiden 
volgen hieronder enkele belangrijke afspraken mocht er iets ernstigs gebeuren tijdens het 
evenement / de fuif. Gelieve deze richtlijnen dan ook ernstig op te nemen. 
 
Ik, “naam + GSM”, ben deze avond de veiligheidsverantwoordelijke en we hebben 
onderstaande afspraken en richtlijnen opgesteld, met als doel ons evenement zo veilig 
mogelijk te laten verlopen. 
 

Algemene richtlijnen 
 

- Zie je iemand die gewond is: bloedneus, gekloven wenkbrauwen, flauwgevallen.... 
Verwittig dan iemand van de aanwezige hulpdienst of breng de persoon naar de 
hulppost. “locatie” 

 
- Zie je iets ernstigs gebeuren: ernstige valpartij, begin brand..... breng dan iemand van 

de organisatie op de hoogte. “naam + GSM” 
 
- Vóór het noodnummer 112 opgebeld wordt, neem je eerst contact op met iemand van 

de organisatie. “naam + GSM” 
 

- Mocht er iets ernstigs gebeuren, blijf dan in elk geval rustig en begin niet te 
panikeren! 

 
- Op verschillende plaatsen in de zaal zijn brandblusapparaten aanwezig, die 

aangeduid zijn met een pictogram.  
 Voor de fuif wordt jullie nog eens getoond waar de blusapparaten zich bevinden en 

hoe je met een brandblusapparaat moet werken.  
Een brandblusapparaat mag enkel verplaatst worden om te blussen, anders blijft het 
staan. 

 
- In de zaal zijn verschillende nooduitgangen voorzien. Deze uitgangen worden 

permanent bewaakt door een steward. Gelieve niets voor deze nooduitgangen te 
plaatsen dat de doortocht kan verhinderen en dit zowel aan de binnenkant als aan de 
buitenkant. De nooduitgangen worden enkel geopend in geval van een noodsituatie 
of paniek!  

 
- In geval van een evacuatie laat iedereen alles liggen zoals het was en begeeft zich 

rustig naar buiten. Gebruik daarvoor de dichtstbijzijnde nooduitgang en neem zoveel 
mogelijk bezoekers mee. 
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- In geval van evacuatie is het de bedoeling dat alle gewonden gebracht worden naar 
“locatie gewondennest of VMP”. Ben je zelf gewond, begeef je dan eveneens naar 
deze locatie. Zie je een gewonde, begeleid hem of haar dan naar de  “locatie 
gewondennest of VMP”. 

 

Richtlijnen vrijwillige stewards 
 

- Het is niet de bedoeling dat jullie tussenkomen bij vechtpartijen! Als er problemen 
zijn, contacteer je zo snel mogelijk iemand van de security. Vind je niet onmiddellijk 
iemand van de security, contacteer dan iemand van de organisatie “naam + GSM”.  
Zorg er wel voor dat één iemand altijd op post blijft. 

 
- Bij brand of in geval van evacuatie zijn jullie, samen met de 

veiligheidsverantwoordelijke “naam”  verantwoordelijk voor het rustig verloop. Om die 
redenen heeft ook iedere steward een zaklamp bij. (Mocht de elektriciteit uitvallen 
help je hiermee de nooduitgangen aanduiden in geval de veiligheidsverlichting niet 
werkt) 

 
- In geval van evacuatie (noodsituatie of paniek) zullen de stewards deze 

nooduitgangen onmiddellijk openen. Zij manen de bezoekers aan de infrastructuur 
te verlaten. Zij zorgen er tevens voor dat de bezoekers ver genoeg naar buiten lopen, 
zodat andere bezoekers ook nog veilig de zaal kunnen verlaten. Alle bezoekers 
worden verzamelt op de “locatie gewondennest of VMP”. 

 

 
Richtlijnen DJ 
 
Als er iets gebeurt, dan doet de dj de muziek uit en de lichten aan en leest hij volgende tekst: 
“Blijf rustig, gelieve zo snel mogelijk naar buiten te gaan langs de dichtstbijzijnde 
nooduitgang”. 
 

Veiligheidsrondgang 
 
Na de briefing volgt een rondgang met de veiligheidsverantwoordelijke door de hele 
infrastructuur, de verantwoordelijke toont je duidelijk waar de nooduitgangen zijn,  waar er 
blusapparaten staan, waar de hulppost is en waar de locatie van het gewondennest of VMP 
is. 
 
Bijlage: overzicht en indeling infrastructuur + aanduiding nooduitgangen en blusapparaten 
 
 
 
 
Houd je zo goed mogelijk aan deze richtlijnen en laat ons hopen dat we ze niet nodig 
hebben. 
 
Wanneer je nog bijkomende vragen hebt, kan je mij gedurende het hele evenement / fuif 
bereiken: “naam + GSM” 
 
 
 

mailto:list.pz.riho.noodplanning@police.belgium.eu

