Draaiboek

(naam camping)
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DRAAIBOEK
(Naam camping)

Hieronder vindt u een voorbeeld van een draaiboek, die u kunt gebruiken
als basis voor de vergunningaanvraag. Als u alle onderwerpen volgt heeft
u aandacht besteed aan alle vereisten bij een aanvraag. Per aanvraag
kunnen er nog aanvullingen worden gevraagd door de gemeente.
Hoe dit draaiboek te gebruiken?
De tekst in blauw is een geheugensteuntje voor de informatie die nodig is.
Dit blauwe gedeelte kunt u weghalen. U kunt het draaiboek invullen,
opslaan, uitprinten en met bijlagen toesturen naar de gemeente. Bijlagen
is een verbindingsschema.

1.Inleiding
Dit plan geeft informatie ten aanzien van de veiligheid en de organisatie van
(naam camping) in Assen, te houden op (datum) Deze tijdelijke camping wordt
ingericht door (naam campinghouder).

2. Contactgegevens organisatie en beveiliging
De beveiliging van de camping is in handen van (organisatie).
Bijlage 1 (Bewaking en terreinbeveiliging) toevoegen aan dit stukje.
Contactpersoon vanuit organisatie
Tijdens deze tijdelijke camping is er gedurende de gehele dag een
beveiligingsmanager aanwezig die bereikbaar is voor alle instanties.
Contactpersoon is:
de heer/mevrouw ……………
tel nr:……………………………..
vast/mobiel
Bovenstaande persoon zal gedurende de dagen dat de tijdelijke camping is
ingericht, steeds per telefoon en mogelijk per portofoon bereikbaar zijn. (Zie
ook bijlage verbindingsschema)

4. Locaties
Omschrijving van de locatie. Indien hierin wijzigingen zijn opgetreden, hier
aangeven. Zo niet, dan kan er verwezen worden naar het aanvraagformulier en de
situatietekening van 2013 zoals deze door de brandweer is geaccordeerd.
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5. Beveiligingsorganisatie (zoals ingericht)
Bij de tijdelijke camping staat de veiligheid voorop. Hieronder staat de
werkmethode omschreven.
SMS alert toevoegen
5.1 Doelstelling Camping
Bij dit onderdeel dient u iets aan te geven over wat uw doelstelling is wat
betreft beveiliging. Bijvoorbeeld: De zorg dragen voor een optimale beveiliging
van bezoekers en personeel die werkzaam zijn tijdens het inrichten van de
tijdelijke camping, alsmede het controleren en handhaven van de rust en
goede orde op en rond de camping.
Beveiligingsmedewerkers
Op de locatie …………… is/zijn vanaf …………uur (aantal) gecertificeerde
beveiligingsmedewerker aanwezig.
(Omschrijving van de taak, en bevoegdheden van de beveiligingsmedewerkers).
Voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van…. Zij staan via een
portofoon/telefoon in verbinding met de organisatie. (Zie ook
verbindingsschema).
Hoe wordt er gereageerd in geval van incidenten?
Bijvoorbeeld: bij incidenten die plaatsvinden tijdens de tijdelijke camping zal
er direct door het personeel van ….. worden opgetreden. Eventuele plegers
van strafbare feiten zullen direct aan de politie worden overgedragen. Bij
ernstige calamiteiten en/of op bevel van de brandweer of politie zal met
behulp van …. Worden overgegaan tot ontruiming van het campingterrein.
Ten behoeve van een goede communicatie is er een communicatieschema
opgesteld welke is opgenomen in bijlage 1. De aansturend van coördinatie
van beveiliging staat onder leiding van (naam van de contactpersoon van de
camping) en de beveiligingsmanager van …..
Scenario’s
Onder een calamiteit wordt in dit plan verstaan:
- paniek onder bezoekers
- brand
- natuurgeweld
- stroomstoring
- geweldsdelicten
- ernstige verwondingen (drank-/drugs, brandwonden)
Wie beoordeelt wanneer er sprake is van een calamiteit? Wie stuurt hierin de
beveiliging/EHBO aan? Wat gebeurt er wanneer een dergelijke situatie zich
voordoet? Welke maatregelen worden dan genomen? Zijn er vluchtroutes en
zo ja, zijn deze aangegeven?
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Voorbeeld
Paniek onder bezoekers: Indien er sprake is van paniek onder de bezoekers,
dan worden de volgende maatregelen getroffen:
- informeren en ter plaatse sturen van beveiliging
- beoordeling situatie door ……
- indien noodzakelijk (gedeeltelijke ontruiming)
- communicatie richting de bezoekers op de camping geschiedt door middel
van…
Voorbeeld
Brand: Indien er sprake is van brand, dan worden de volgende maatregelen
getroffen:
- alarmeren brandweer door (contactpersoon)
- informeren en ter plaatse sturen brandwacht en/of beveiliging
- beoordeling situatie door bevelvoerder brandweer, politie
- indien noodzakelijk (gedeeltelijke ontruiming)
Voorbeeld
Natuurgeweld: Plotseling opkomend slecht weer (storm, windhoos, zware
regenval, bliksem) kan leiden tot stroomuitval, brand, instorting van
voorzieningen of omvallen van bomen. Extreme weersomstandigheden
kunnen met name onderkoelde slachtoffers vergen. De aantallen slachtoffers
zijn sterk afhankelijk van het aantal bezoekers en het soort incident. Bij een
storm of windhoos kunnen de bereikbaarheid en communicatie verslechteren.
Verder wordt hulp- en brandbestrijding gecompliceerd. De maatregelen zijn
erop gericht om paniek te voorkomen, te beperken of zo snel mogelijk te
doen ophouden en de panikerende menigte in goede banen te leiden, om het
aantal slachtoffers zo veel mogelijk te beperken.
- alarmeren brandweer/politie door (contactpersoon…)
- informeren beveiliging
- beoordeling situatie door bevelvoerder brandweer, politie
- indien noodzakelijk (gedeeltelijke ontruiming)
Voorbeeld:
Stroomstoring: Indien sprake is van een stroomstoring, dienen de navolgende
maatregelen te worden getroffen:
- oproeping storingsmonteur
- informeren (contactpersoon)
- indien noodzakelijk (gedeeltelijke) ontruiming van campingterrein
Voorbeeld:
Geweldsdelicten: indien sprake is van een ongeval of er anderszins (meerdere)
slachtoffers ontstaan, dienen de navolgende maatregelen te worden getroffen:
- informeren en ter plaatse sturen EHBO post door beveiliging
- informeren (contactpersoon), beoordeling situatie door bevelvoerder
brandweer, politie
- beoordeling situatie door EHBO post, indien noodzakelijk informeren
meldkamer.
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Belangrijk:
Bij een calamiteit/incident dient de organisatie in alle gevallen in samenwerking
met de EHBO en de beveiliging, maatregelen te treffen om de veiligheid te
waarborgen. Na alarmering van de hulpverleningsdiensten zal de bevelvoerder
van een van de diensten nagenoeg altijd in overleg gaan met de organisatie, om
stappen te ondernemen om een verdere escalatie te voorkomen.
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Bijlage 1

Verbindingsschema

Organisatie
Naam: …..

EHBO
Naam: ……...

Beveiligingsmanager
Naam: ……

Politie/brand
weer

Beveiligers
en gastheren

