
Open brief 

Hoe kunnen we events veiliger organiseren, zonder extra opgelegde 

regels vanuit de overheid en met meer betrokkenheid van 

organisatoren? 

Buitenkomen is risico’s nemen 
 

Dodelijke storm boven een muziekfestival, aanslagen in Parijs, Brussel, Istanbul, Nice, auto rijdt in op 

fietsers… Telkens na een ingrijpende gebeurtenis overvalt ons als maatschappij de vraag: “Kunnen we 

nog wel zorgeloos buitenkomen, een evenement bezoeken of gewoon op straat komen?” Ook ik – als 

vader van twee jonge kinderen en zelf evenementenorganisator - vraag me soms af of het nog wel 

opportuun is om grote manifestaties te organiseren of als individu ons te begeven naar een 

evenement. De potentiële risico’s zijn groot, maar ik ben ervan overtuigd dat we met een integrale 

visie op veiligheid de risico’s kunnen beheersen, zonder draconische inzet van ordediensten. 

Massa-evenementen zijn niet weg te denken  
Buitenkomen is risico’s nemen. Het is een wankel evenwicht tussen organiseren - buitenkomen dus - 

en veiligheid… daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Iedereen ventileert over alles zijn 

mening, roept en tiert van aan de zijlijn en vraagt snelle nieuwe regels. De chauffeur had beter 

moeten uitkijken, auto’s moeten verboden worden rond de schoolpoort, de organisator moet meer 

investeren, … 

 

Kunnen we dit vermijden? Zullen we ooit leven in een risicoloze maatschappij? Iedereen ligt wakker 
van veiligheid, maar het noodlot en onvoorziene natuurelementen kunnen altijd toeslaan. 100% 
veilig bestaat niet.  
 
De eenvoudigste oplossing zou misschien zijn om niet meer buiten te komen, niets meer te 

organiseren. Maar iedereen voelt meteen dat dit geen optie is. Natuurlijk moeten grote en kleine 

evenementen blijven bestaan. Het zit gewoon in ons DNA om samen te komen, om te feesten, van 

muziek of sport te genieten, of om samen verdriet te delen. Zelfs meteen na de aanslagen in Brussel 

op 22 maart 2016 zochten de mensen weer de massa op aan de Beurs om steun te zoeken bij elkaar. 

Dat bewijst dat evenementen altijd zullen bestaan.  

De mens als grootste risicofactor 
Elke organisator weet dat elk evenement risico’s inhoudt. Je kan nog zoveel draaiboeken oefenen, 

potentiële risico’s analyseren, noodscenario’s voorbereiden, … Er bestaat altijd een kans op het 

onmogelijke. Zeker omdat je bij elk evenement te doen hebt met de meest wispelturige en 

onvoorspelbare risicofactor: de mens.  

Mensen gedragen zich in groep anders dan alleen, en op verplaatsing ook anders dan thuis. 

Bezoekers kunnen ook gevaarlijke voorwerpen meebrengen, zich ongepast gedragen, of zelfs 

onzichtbaar gevaarlijke ideeën bij zich hebben. Een mes kan je nog traceren en afnemen, een 

ideologie niet. Voor mensen met slechte bedoelingen wordt ook zowat alles plots een wapen.  

“De vraagt stelt zich dus niet OF we nog evenementen moeten organiseren maar wel HOE” 



 

Andere aanpak voor meer veiligheid 
De manier om met deze onzekere factor om te gaan is events te organiseren met een integrale visie 

op veiligheid. Dat kan door aandacht te besteden aan de volgende drie zaken. 

1. Individuele vrijheden vs algemeen belang 
Ik vind dat we vandaag zonder scrupules mogen eisen van bezoekers van grootschalige 

evenementen dat ze een deel van hun individuele vrijheid afstaan in functie van het 

algemeen belang. Bezoekers moeten ermee akkoord gaan dat hun tas wordt gecheckt op 

gevaarlijke voorwerpen, ze moeten hun auto willen parkeren op de plaatsen die de 

organisator voorziet, de weg volgen die is aangeduid, … Zo wordt die massa beter te 

controleren en te sturen. 

Maar om dat op een goede manier te kunnen doen, is het belangrijk dat de organisatie en de 

overheid als team samenwerken met dezelfde communicatie en visie. Op die manier 

verloopt niet alleen de communicatie vlotter, dit professionalisme dwingt ook bij de 

bezoekers respect af zodat die meer geneigd zijn om de veiligheidsvoorschriften te volgen. 

Heel wat evenementen gebruiken reeds op voorhand een #hashtag om info over het 

evenement te delen (line-up, openingsuren, last minute info). Deze hashtag kan door 

hulpdiensten snel ingezet worden bij een crisis. Dit vraagt wat meer overleg en vooral veel 

goodwill. Door een sterkere samenwerking krijg je als organisator ook veel meer een 

‘helikopterview’ om de individuele bezoekers aan te sturen.  

2. Beter samenwerken tussen organisatie en overheid kan inzet 

ordediensten verkleinen 
Al enkele jaren is er op grote evenementen voortdurend overleg tussen organisatie en 

overheid. Dat gebeurt in een operationele commandopost of CP-OPS. De verschillende 

hulpdiensten of disciplines werken zo nauw samen om bij een mogelijk incident een vlotte 

hulpverlening te kunnen opstarten. De vijf belangrijkste disciplines zijn de brandweer, de 

medische diensten, de politie, logistiek en communicatie. Dit verloopt al het goed, maar kan 

nog beter.  

“Bij grote, maar zeker ook bij kleinere evenementen kan de 

samenwerking tussen overheid en organisatie nog veel beter.” 

Voor veel evenementen wordt deze manier van werken echter nog niet gehanteerd. Bij een 

calamiteit vertraagt zo de coördinatie van de hulpdiensten. Bijkomend nadeel is dat de rol 

van de organisator niet wettelijk bepaald is, en die dus officieel geen rol speelt binnen dit 

veiligheidsoverleg.  

“Heel wat organisatoren hebben het niet zo hoog op met de overheid  
die hen allerlei regels oplegt die hun creativiteit beknot.” 

 
 

 

 



Heel wat organisatoren hebben het niet zo hoog op met de overheid die hen allerlei regels 

oplegt die hun creativiteit beknot. Met gevolg dat we als typische Belgen de regels naar ons 

hand proberen te zetten, regels interpreteren of erger nog regels naast ons neerleggen.  

De uitdaging is om een evenwicht te zoeken in wat de organisatie kan doen en wat de rol is 

van de overheidsdiensten (zoals brandweer en politie). Ook hier is de oplossing een betere 

samenwerking tussen de organisatie en de overheid: welke taken kan de organisatie op zich 

nemen, welke de overheid. Door beter samen te werken wordt het mogelijk de veiligheid 

beter te controleren, zonder al te grote inzet van de nu al overbevraagde orde- en 

hulpdiensten.  

3. Meer professionaliteit in de sector 
Het spel is nog hetzelfde, maar de spelregels zijn veranderd. Daar moet de eventsector zich 

van bewust zijn. We moeten alleszins evenementen blijven organiseren! Een samenleving 

zonder bedrijfsevenementen en massa-events willen we niet. Maar die organisatoren 

moeten ook veranderen in deze context.  

“Niemand heeft een boodschap aan een overheid  
die de creatieve wereld van evenementen aan banden legt. 
Meer nog zelfs die overheid heeft daar geen baat en zin in.” 

 
Een evenement organiseren is meer dan ooit een vak waarbij regels, procedures en inzichten 

belangrijk zijn, net zoals ervaring en kennis over het organiseren van de veiligheid. Iedereen 

kan en mag zich organisator noemen. Ik pleit zeker niet voor een verplichte opleiding maar 

wel een verplichte dosis kennis, ervaring en vooral veiligheidsinzicht. Een goede focus op 

veiligheid zal nog veel meer het succes van een event gaan bepalen. Onze job heeft andere 

spelregels, of we dat nu leuk vinden of niet. 

“Evenementen organiseren moet nog meer een vak worden waarbij van 

bij de start een grote focus ligt op de veiligheid” 

De uiteindelijke oplossing is een breed gedragen veiligheidscultuur in de evenementsector. 

Elk evenement moet bijna vanaf het idee al de veiligheid in het achterhoofd houden. 

Gedurende het hele proces dient de veiligheid een belangrijk topic te zijn. Het spanningsveld 

tussen creativiteit en veiligheid zal er altijd zijn, maar creativiteit mag niet als logische 

overwinnaar zegevieren. Die afweging maken is specialistenwerk. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusie 
De rode draad in dit betoog is een betere samenwerking met de overheid en meer professionalisme 

in de eventsector. Niet dat alles op dit moment slecht is, maar alles kan nog veel beter. En zeker in 

deze context waarbij angst onvermijdelijk in onze gedachten sluipt, mogen we de kansen niet laten 

liggen om op dit moment te werken aan een integrale visie op veiligheid bij het organiseren van 

evenementen. 

“Leef, geniet, hoop, vertrouw en ga verder. Geef niet toe aan doemdenken en negativisme.” 

Ik wens alvast iedereen een prachtige voorjaar en zomer, boordevol events om te genieten van 

muziek, om contacten te leggen, om vriendschapsbanden te smeden, om vrolijke selfies te nemen… 

en om te beseffen dat achter de schermen de organisatie erover waakt dat jij zo veilig mogelijk kan 

genieten.  

Al komt de herdenking van 22 maart stilaan dichterbij, we moeten blijven organiseren. Een 

integrale visie op veiligheid maakt een groot verschil, maar hoeft het plezier niet in de weg te 

staan. Ik blijf erin geloven, zolang we maar met elkaar praten, in conversatie blijven gaan... 

Have fun! #welovelive 

 

Tom Bellens is eigenaar van communicatie- en eventbureau Push To Talk, docent, partner bij Duval 

Union, verbonden aan het crisiscentrum Binnenlandse zaken Team D5 en ondermeer organisator van 

de recente The Tall Ships Races in Antwerpen waar meer dan 500.00 bezoekers naar toe gekomen 

zijn.  

 
Contact: 
 
Tom Bellens  
Tom.Bellens@PushToTalk.be 
 
www.PushToTalk.be 
www.DuvalUnion.com 
 
0491 64 45 86 
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Over Tom Bellens  

Tom Bellens is gestart als coach for complex content bij Compane. Begin 2005 richtte hij het 

eventbureau GUAVA op dat nadien werd omgedoopt tot The Oval Office. Bij The Oval Office stond 

Tom aan de wieg van live communication in België. Door de samenwerking met André Duval ontstaat 

de ambitie om live conversation op de kaart te zetten met Push To Talk. 

Van live experiences over live communication tot live conversation, Tom realiseerde tal van 

evenementen waaronder The Tall Ships Races in de zomer van 2016 met meer dan 500.000 

bezoekers. Een voorbeeld van complexe eventorganisatie en citymarketing voor de Stad Antwerpen 

en The Port of Antwerp.  

Sinds de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem zien politici en bedrijven in elke 

samenkomst een potentieel gevaar. Begrijpelijk, want elk evenement houdt risico’s in, maar toch 

vooral nieuwe kansen. Als preventieadviseur niveau 2 draagt Tom veiligheid en zorg hoog in het 

vaandel. Hij combineert zijn jarenlange ervaring in communicatie en eventorganisatie met expertise 

in risicopreventie en strategische inzichten bij crisiscommunicatie en rampenmanagement.  

Tom maakt ook deel uit van de cel Crisiscommunicatie-Team D5 van het crisiscentrum bij 

Binnenlandse Zaken. Bij crisissen en rampen maakt hij hét verschil.  

 

Over Push To Talk 

Push To Talk is een live conversation bureau gespecialiseerd in het organiseren en communiceren 

van evenementen met een boodschap.  

Een evenement moet meer zijn dan een creatief idee of een leuk feestje. Vanzelfsprekend moet een 

event overtuigen en perfect georganiseerd zijn, maar ook de communicatie voor en vooral na het 

evenement is van belang. Een geslaagd evenement communiceert een (bedrijfs)verhaal op zo’n 

manier dat het verhaal ook na het event blijft doorwerken, dat mensen – zowel intern als extern – de 

boodschap absorberen en erover blijven communiceren. Anders stopt het effect van een event op 

het einde van de avond, en komt er geen (langdurige) verandering.  

Of het nu gaat om een congres, een corporate event, een publieksevent, een productlancering, een 

herprofileringsproject, beursstand, video content of live communicatie … Push To Talk stemt de vorm 

af op de inhoud en het verhaal.  

Push To Talk vertaalt bedrijfsstrategieën in emoties. Het verhaal van een merk, bedrijf of organisatie 

komt zo tot leven. De boodschap komt aan en het event wordt live communicatie: op de werkvloer, 

bij uw stakeholders, op social media … Zo stimuleren we live conversatie. Conversatie die leidt tot 

verandering. De expertise en structurele aandacht voor veiligheid die Push To Talk aanbiedt, is uniek 

voor een event- en communicatiebureau in België. Veiligheid en creativiteit gaan hand in hand. 

 

 

 

 



 

Over Duval Union 

Duval Union is een marketing- en communicatiegroep die experts op verschillende domeinen bij 

elkaar brengt en merken helpt groeien door een slimme combinatie van kennis, technologie en 

creativiteit.  

In het ecosysteem van Duval Union versterken bedrijven elkaar - opdracht per opdracht - in een 

tijdelijke samenwerking. Iedereen kan zich focussen op de eigen sterktes en tegelijk profiteren van de 

sterktes van andere Duval Union partners. Zo zijn grotere projecten mogelijk zonder in te boeten aan 

de flexibiliteit die eigen is aan kleinere ondernemingen.  

Duval Union combineert de ambitie van jonge marketingtalenten met de knowhow van 

doorgewinterde experts. Samen helpen ze merken en bedrijven inspelen op een wereld in 

voortdurende verandering. Tegenwoordig bestaat het collectief uit de dienstenbedrijven Push To 

Talk, Friendship, Nine O’Clock Somewhere, Duval Branding, ZeroCopy, Profacts en Mind The Gap; en 

de technologische start-ups Sparkcentral, Hoplr, Sentiance, MyChannls en Tsjing. In de kern staat 

Duval Union Consulting dat bedrijven helpt te anticiperen op verandering, en gebruik te maken van 

digitale platformen om de toekomst te hertekenen eerder dan te ondergaan. In de Duval Union 

Academy delen experts hun kennis en ervaring met de nieuwste trends in marketing en digitale 

technologie. 

Samen met André Duval begeleiden Klaus Lommatzsch en Marc Bresseel bedrijven en organisaties 

om hun strategie te doen leven, zowel live als digitaal. 

 

 

 


