
Safety & Security bij RAI Amsterdam

“Dynamisch, interessant en mooi”
Een vaste kern van tien professionals en ruim negentig bhv’ers, en voor grote evenementen een flexibele
schil tot wel honderden beveiligers, brandwachten en ehbo’ers. Bij RAI Amsterdam hebben veiligheid
en beveiliging de allerhoogste prioriteit. Manager Safety & Security Rik Hoogendoorn vertelt aan Koos
Pulleman (directeur NIBHV) wat daarbij komt kijken.

In 2010 kwam Hoogendoorn bij de RAI in dienst.
“Mijn eerste functie was het aansturen van de
eventmanagers”, kijkt hij terug. “Sinds 2013
ben ik verantwoordelijk voor Safety & Security.
Dat staat niet ver van de hospitalitybusiness
af. De afgelopen jaren zette ik me in voor meer
gastvrijheid in de dienstverlening door onze
mensen die bij de deur staan. Tegelijk werd
ikzelf door ervaring en opleiding meer specialist
op Safety & Security-gebied. Het is mijn vak
geworden.”
“Jullie hebben ervoor gekozen om veiligheid
en beveiliging in dezelfde rol te stoppen”, zegt

Pulleman. “Die overlap zien we steeds vaker.”
Hoogendoorn: “Het was inderdaad een bewuste
keuze om er één afdeling van te maken. Op de
RAI zijn Safety & Security heel erg met elkaar
verweven. Denk aan brandveiligheid of aan
crisissituaties: een aanslag is security, maar als je
moet ontruimen is het safety.”

Pain in my chest
“De bhv, de ehbo en onze interne brandwacht
waren wat gedateerd”, vervolgt Hoogendoorn.
“Zo hadden we een semivrijwillige ehbo. Op de
Huishoudbeurs werkte dat prima, maar voor

Rik Hoogendoorn (rechts) legt aan Koos
Pulleman uit dat het een bewuste keuze
was om van veiligheid en beveiliging één
afdeling te maken.
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enorm grote evenementen moesten we veel
meer professionaliteit vergaren. Daarom werken
we sinds juni 2016 samen met de Stichting
Medische Dienst (SMD). Het grootste deel van
hun zorgverleners werkt in het dagelijks leven in
de ambulancezorg, huisartsenzorg, anesthesie en
spoedeisende hulp. Die professionalisering kost
extra geld, maar als je een bepaald niveau wilt
bereiken door de hele organisatie heen, dan moet
je zorgen dat alles op elkaar aansluit. Dus ook het
beveiligings- en veiligheidsaspect. Ehbo is daar
absoluut een onderdeel van.”
Pulleman: “Kunnen zij elk evenement aan, van
zakenmensen tot houseparty?” Hoogendoorn:
“Jazeker, hun zorgverleners lopen ook op de
Dance Valley’s van deze wereld. En ze spreken
goed Engels. Als er slechte communicatie is
in een zorgcontact tussen een ehbo’er en een
mogelijke patiënt – I have pain in my chest –
dan is dat cruciaal. Op een evenement zoals
IBC2017 hebben we zes bemande ehbo-posten
en lopen twee ehbo’ers met een rugzak door
het pand. Dankzij SMD zijn we verzekerd van
professionaliteit, uitstraling en opleiding. Dat is
echt nodig. Gisteren hadden we bijvoorbeeld
58 zorgcontacten, van een blaar tot een
hartritmestoornis. Met gemiddeld 40.000
bezoekers op een dag kan dat ook bijna niet
anders.”

Summum
Maakte de RAI aan de brandweerkant eenzelfde
professionaliseringsslag? “Daar zijn we nu mee
bezig”, legt Hoogendoorn uit. “We hebben twee
safetymanagers in dienst genomen. Die zijn
verantwoordelijk voor alles wat safety behelst,
dus ook voor bhv, ehbo en brandveiligheid. SMD
en The Security Company leveren gecertificeerde
vakmensen, maar het beleid, de visie en de
aansturing houden we in huis. We noemen dat
kernfuncties. In totaal hebben we 420 vaste
medewerkers, waarvan tien in Safety & Security.
Verder maken we jaarlijks gebruik van zo’n 450
duizend flexibele arbeidsuren voor catering,
parkeren, beveiliging, enzovoorts. De ene week is
het hier heel rustig, de andere week hebben we

honderden mensen aan het werk. Zij vormen een
flexibele schil die continu groeit en krimpt. De
safetymanagers in de kern zijn in dienst van de
RAI. Daaromheen bouwen we het team.”
Grote evenementen zoals IBC2017 noemt
Hoogendoorn het summum van het beursleven.
“Alle RAI-collega’s vinden dit fantastisch,
maar Safety & Security staat er bewust een
stukje vanaf. Ik vind het belangrijk dat onze
safetymanagers te allen tijde een onafhankelijke
uitspraak kunnen doen. Neem het gangpad
tussen de stands. Een commerciële collega wil
zo veel mogelijk meters verkopen. Maar wij
willen ten minste drie of vier meter vrijhouden als
gangpad voor de reguliere doorstroom of een
eventuele evacuatie. Als je samen in een team zit,
dan zegt je collega: doe niet zo flauw, maak er
2,5 meter van. Dan heeft de standhouder net wat
meer ruimte. Die discussie wil je nooit hebben! Bij
de RAI staan we voor veiligheid en dat lukt alleen
als de collega’s die daarover gaan, op basis van
hun kennis en kunde een onafhankelijk besluit
kunnen nemen.”

IBC2017 trok in
september 55.000
bezoekers uit meer
dan 170 landen.

“Op de RAI zijn Safety & Security heel
erg met elkaar verweven”
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Paleis voor Volksvlijt
“Onze meldkamer is 24/7 bezet, ook als er geen
evenementen zijn”, vervolgt Hoogendoorn.
“We maken gebruik van het Safety & Security-
managementsysteem Sky-Walker. Als ergens een
brandmelder afgaat, draait de dichtstbijzijnde
camera daarnaartoe, om te zien wat er aan
de hand is. Dat is een belangrijk hulpmiddel.
Verder tellen we vandaag circa 120 posities
bij toegangsdeuren en dergelijke, inclusief
twee brandwachten die zorgdragen voor de
brandveiligheid.”

“Hoe verloopt het proces als iemand onwel
wordt”, vraagt Pulleman. Hoogendoorn: “We
hebben het interne alarmnummer 1234. Dat
komt binnen op onze eigen meldkamer, waar
de centralist zo nodig direct doorschakelt naar
de meldkamer in Amsterdam en doorgeeft
welke aanrijroute de ambulance of brandweer
moet nemen. Het komt weleens voor dat een
bezoeker 112 belt, maar dan belt de meldkamer in
Amsterdam ons om te vragen wat er aan de hand
is. Onze meldkamer moet als spin-in-het-web dus
snel schakelen. Elke seconde telt daar.”
Vroeger had de RAI ook een bedrijfsbrandweer.
Hoogendoorn: “Brandweer Amsterdam had zelfs
een speciale kazerne. Dat is niet zo gek, want
de RAI is in 1895 begonnen in het Paleis voor
Volksvlijt. Van rook- en brandmelders had nog
niemand gehoord, dus daar kwam het echt aan
op de ‘handjes’. In 1922 verhuisden we naar de
Oude RAI en sinds 1961 zijn we hier gehuisvest.
We begonnen met de Europahal en daarna zijn
we verder gaan uitbreiden.”

Bomdetectiehonden
De bhv’ers worden aangestuurd door de safety-
managers. “Op 420 man hebben we 96 bhv’ers.
Hun taak is beperkt tot het kantoor, want voor
evenementen hebben we de ehbo’ers van
SMD. Onze bhv’ers zijn erop getraind om altijd
rust te bewaren. Dat is cruciaal. Als je paniek
veroorzaakt, dan gaan mensen rennen en
verwonden ze zichzelf en anderen.”
Omdat zelfs een vergeten rugzak al tot paniek
kan leiden, heeft de RAI bij alle evenementen
bomdetectiehonden in huis. “Als er wat gebeurt,
kunnen we direct reageren. Loopt een hond naar
de rugzak en slaat hij niet aan, dan weet je met
grote zekerheid dat er niks aan de hand is. Het is
ongelooflijk hoe goed ze getraind zijn. Zo’n hond
verdient zichzelf terug. Met onze partner Het

Twickelerveld hebben we ook daar professionaliteit
in huis gehaald.”
Hoe vind je op zo’n uitgestrekt terrein de kortste
route naar een incident? Hoogendoorn: “We
hebben een grote groep flexmedewerkers die
hier met regelmaat komen. Die mensen werken
we in en geven we rondleidingen. Maar een
uitzendkracht die eenmalig bij de deur staat,
moet gewoon zorgen dat hij weet wat er op die
specifieke plek aan de hand is. Natuurlijk zorgen
we wel voor een mondelinge uitleg en een
instructie op papier. Maar hoe vaker je terugkomt,
hoe meer training en opleiding we verzorgen.”

Teenslippers
Als manager Safety & Security wist Hoogendoorn
de veiligheidsmaatregelen de afgelopen jaren
enorm te verhogen. “We waren de eerste venue
in Nederland met veiligheidsregels voor de
opbouw en afbraak van beurzen. Vroeger kwam
iedereen hier gezellig bouwen – in de zomer
met teenslippers, korte broek en walkman.
Die gezelligheid willen we vasthouden, maar
inmiddels draagt iedereen een veiligheidshelm en
veiligheidsschoenen. Verder accepteren we geen
alcohol en letten we erop dat de paden en de
nooddeuren worden vrijgehouden.”
“Wordt daar ook op toegezien”, wil Pulleman
weten. Hoogendoorn: “Tijdens de opbouw en
afbraak zetten we handhavers in. Hun enige taak is
te zorgen dat mensen zich aan de regels houden.
Natuurlijk kost dat geld, maar we doen het omdat
we merken dat we een veiliger pand zijn en in
zorgcontacten naar beneden gingen. Iedereen die
hier naar binnenloopt moet weer heelhuids naar
buiten kunnen lopen.”
Ook de Arbeidstijdenwet is een punt van aandacht.
“We kunnen mensen niet van uur tot uur klokken.
Maar als we denken dat het echt niet kan, dan
grijpen we in. Die zorgplicht hebben we gewoon.”

Eerst onze gasten
Van 14-19 september stond RAI Amsterdam in
het teken van de conferentie en tentoonstelling
IBC2017: met 55.000 bezoekers uit meer dan
170 landen, 400 sprekers en 1.700 standhouders
de grootste media-, entertainment- en
technologieshow ter wereld. Hoogendoorn:
“De hele RAI is bezet, tot en met de laatste
vergaderzaal en parkeerplek aan toe. We
hebben zelfs een deel tijdelijk aangebouwd.
Onze medewerkers vragen we om deze week
elders te parkeren. Ze kunnen thuiswerken,
gebruikmaken van het openbaar vervoer
of op de fiets komen. Ook daar zie je onze
hospitalityfilosofie: eerst onze gasten!”

“Onze bhv’ers zijn erop getraind om
altijd rust te bewaren”
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Verlanglijstje
“Ik hoorde dat jullie een simulatieprogramma
bezitten, dat laat zien hoe de mensenmassa zich
bij een ontruiming beweegt”, zegt Pulleman. “We
draaiden inderdaad testen met software van
Incontrol Simulation Solutions en we staan op
het punt om het te gaan toepassen. Eind 2017
hebben we bijvoorbeeld Valhalla, een dance
party met 35.000 bezoekers. De plattegrond
van de RAI wordt ingeladen, net als het aantal
binnenstromende bezoekers en hun bewegingen.
Door het systeem te blijven laden met data
wordt het steeds slimmer. Dus terwijl het gedrag
van mensen heel lastig is in te schatten, weet
je nu dat over vijf minuten 3.000 man voor die
specifieke deur staan. Dat gaat ons enorm helpen
om, als het nodig is om te evacueren, het gedrag
van bezoekers te voorspellen.”
Hoogendoorn vervolgt: “We zijn volop met
innovatie bezig. Er wordt geld voor vrijgemaakt
en de directie biedt ruimte om erover na
te denken, of het nu gaat om commercie,

beveiliging, veiligheid of catering. Dat houdt de
RAI ook aan de top als congresorganisator en
evenementenlocatie.”
Voor ontruimingen heeft Hoogendoorn nog een
wens hoog op zijn verlanglijstje staan. “Op dit
moment gebruiken we een slow-whoop, met in
vijf talen gesproken tekst. Maar we hebben ook
750 beeldschermen. Het zou fantastisch zijn
om bij een noodsituatie daarop pijlen te laten
zien, die de juiste kant op wijzen. De ‘nooduitjes’
zijn allemaal redundant aangesloten op de
noodstroom. Wat er ook gebeurt, die blijven altijd
branden. Want als de stroom uitvalt en al die 750
schermen houden ermee op, dan wil ik daarvan
niet afhankelijk zijn.”

Gewoon samenwerken
Hoogendoorn vindt het vanzelfsprekend om zijn
kennis en ervaring te delen met vakgenoten.
“Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met
de Dutch Venues, waarin we elkaar als grote
evenementenlocaties opzoeken. Verder ben ik
voorzitter van Emeca’s Security Working Group.
Emeca staat voor European Major Exhibition
Centres Association. Tweemaal per jaar komen
we bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en van
elkaar te leren: hoe gaat ieder van ons om met
terrorisme, brandveiligheid, enzovoorts. Dat is
bijzonder, want de commerciële afdelingen zijn
soms elkaars concurrent. Maar als operationele
afdelingen werken we intensief samen. Waarom
zou je elkaar niet helpen op het gebied van
veiligheid en beveiliging!”

Natuurlijk bezoekt Hoogendoorn ook zelf
beurzen, zoals de internationale vakbeurs Ifsec.
“Ik vind het belangrijk om de ontwikkelingen bij
te houden, of het nu gaat om een blusdeken of
biometrische techniek in camera’s. Ten eerste
gaan de ontwikkelingen snel. Ten tweede
verandert de wereld om ons heen enorm. Met
anderhalf miljoen bezoekers per jaar moeten we
daar scherp op zijn.”

Iedere dag anders
“De RAI is zo’n ontzettend mooie dynamische
omgeving, die iedere dag anders is. Het is een
bijzonder bedrijf”, besluit Hoogendoorn. “Mijn
vak is enorm in beweging en er komt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel bij kijken. Maar door
alles wat er in de wereld gebeurt, staat het nu
gelukkig bij veel mensen bovenaan de agenda.
Dat maakt het dynamisch, interessant en mooi.
Zeker met het internationale aspect erbij,
voel ik me als een vis in het water.” (PvW)
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