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Voorwoord 

 

Deze scriptie is onderdeel van mijn studie middelbare veiligheidskunde. Het contact en de 

ervaringen met docenten en medestudenten heb ik als zeer waardevol ervaren. 

Ik ben werkzaam bij Unilever als Safety, Health & Environmental (SHE), security & sustainability 

coordinator. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar mijn werkgever Unilever omdat ze mij deze 

ontwikkelingskans hebben geboden. Mijn dank gaat ook uit naar alle Unilever collega’s die 

meewerkten aan mijn onderzoek. 

Veel plezier met het lezen van mijn scriptie. 
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Samenvatting 

 

Unilever is een multinationale onderneming op het gebied van voedingsmiddelen, persoonlijke 

verzorging en schoonmaakartikelen.  

De aanleiding van het schrijven van deze scriptie zijn de ongevallen, met medewerkers van 

Unilever, die zich voordoen tijdens externe Unilever evenementen. 

De probleemstelling is: Wordt er door Unilever gekeken naar de risico’s, van de door haar 

georganiseerde externe evenementen en welke maatregelen moeten er genomen worden om de 

risico’s voor de Unilever medewerkers te beperken. 

Het doel van de scriptie is om de risico’s tijdens alle, door Unilever georganiseerde, externe 

evenementen te beperken.  

Deze doelstelling wil ik bereiken door onderzoek te doen naar: 

 Relevante wetgeving 

 Interne Unilever procedures over veiligheid tijdens externe evenementen 

 Informatie over veiligheid tijdens externe evenementen 

 Aansprakelijkheid 

 Interne Lessons Learnt van de ongevallen, tijdens de door Unilever georganiseerde 

externe evenementen in de Benelux 

 Groepsgesprekken en interviews met de afdelingen van Meeting & Events 

Mijn conclusie is dat, er volgens de Arbeidsomstandighedenwet, de Unilever 

Frameworkstandard  en het Burgerlijk Wetboek, de risico’s tijdens evenementen onvoldoende 

worden nageleefd. (Bijna) ongevallen en onveilige situaties worden niet gemeld. 

De Unilever Frameworkstandard “Ensuring the safety of people during Unilever recreational and 

business events” is geschreven in de Engelse taal door en voor SHE professionals. Het gebezigde 

jargon wordt niet begrepen door de medewerkers van de Events afdeling. Er moet dus een 

praktische werkbare invulling gegeven worden aan de opvolging van de standard.  

Van elk evenement een risicoanalyse te maken waarin de risico’s staan beschreven en wat de 

beheersmaatregelen zijn om de risico’s te beperken. De risicoanalyse en de 

verantwoordelijkheden delen met alle belanghebbenden.  

Alle (bijna) ongevallen/onveilige situaties moeten worden gemeld. Dit om hiervan te leren en 

het effect van de bovengenoemde voorgestelde maatregelen te evalueren. 

Ondanks het feit dat er veel onvolkomenheden in de strikte opvolging van de interne Unilever 

richtlijnen geconstateerd zijn, wil dit niet zeggen dat de evenementen onveilig zijn. 
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1. Inleiding 

1.1 Organisatiebeschrijving 

Unilever is een multinationale onderneming op het gebied van voedingsmiddelen, persoonlijke 

verzorging en schoonmaakartikelen. In Nederland, een van Unilevers twee moederlanden – het 

andere is Engeland – brengen we een uiteenlopend assortiment producten op de markt. De focus 

van mijn scriptie richt zich op Nederland vanwege de hier geldende wet- en regelgeving.  

Per 31 december 2013 waren bij Unilever in Nederland 3.164 medewerkers werkzaam. Unilever 

heeft hier drie productievestigingen: Hellendoorn (ijs), Oss (soepen, sauzen en rookworst) en 

Rotterdam (margarine en pindakaas). Daarnaast bevinden zich in Rotterdam Unilevers 

internationale Corporate Centre en het kantoor van Unilever Benelux. Ook een van Unilevers zes 

grote researchlaboratoria is gevestigd in Nederland: Unilever Research & Development in 

Vlaardingen. 

Unilever heeft in Nederland zo’n 40 merken op de markt. Dit zijn veelal bekende en populaire 

merken, zoals OLA, Hertog en Ben & Jerry’s (ijs), Blue Band en Becel (margarine), Bertolli en 

Calvé (sauzen, dressings en pindakaas), Conimex (oosterse producten), Unox (rookworst en 

soepen), Knorr (maaltijden en maaltijdcomponenten), Lipton (thee en ijsthee), Biotex, OMO, 

Robijn, , Sun en Cif (was- en reinigingsmiddelen), Prodent en Zendium (tandpasta) en Axe, Dove, 

Zwitsal en Andrélon (producten voor persoonlijke verzorging). 

De producten van Unilever kom je overal tegen: niet alleen in de winkel, maar ook via 

commercials, advertenties en op het internet. Daarnaast zijn er evenementen waaraan de naam 

van een Unilever-merk is verbonden, zoals de traditionele Unox Nieuwjaarsduik. 

 

1.2 Aanleiding  

De aanleiding van het schrijven van deze scriptie zijn de ongevallen, met medewerkers van 

Unilever,  die zich voordoen tijdens externe Unilever evenementen. Denk hierbij aan bedrijfs-

/teambuildinguitjes, kerst-, Sinterklaasfeest, Unilever productpromoties, vergaderingen en 

diners met grote aantallen Unilever medewerkers. Deze doelgroep is internationaal 

georiënteerd. 

Vooral in 2013 was er stijging in het aantal ongevallen met medewerkers van Unilever tijdens 

externe Unilever evenementen. De ongevallen die plaats hebben gevonden waren ongevallen 

met letsel en verzuim (o.a. schouder blessure, knie blessure, schaafwonden) maar hadden ook 

ongevallen met ernstig letsel en verzuim kunnen zijn.  
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1.3 Probleemstelling 
 

Wordt er door Unilever gekeken naar de risico’s, van de door haar 

georganiseerde externe evenementen en welke maatregelen moeten er 

genomen worden om de risico’s voor de Unilever medewerkers te beperken. 

 

1.4 Doel van de scriptie  

Het doel van de scriptie is om de risico’s tijdens alle, door Unilever georganiseerde, externe 

evenementen te beperken.  

Deze doelstelling wil ik bereiken door inzicht te verkrijgen in de: 

 achterliggende oorzaken van de ongevallen 

 aanwezige interne Unilever documenten & procedures 

 duidelijkheid verschaffen in de verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen. 

 

 Door middel van interviews met de Meeting & Events coördinators inzicht krijgen in:  

 ervaringen 

 behoeftes 

 problematiek 

Deze inzichten vertalen naar een arbeidshygiënische strategie om het aantal ongevallen in de 

toekomst te minimaliseren. 

Werkgevers moeten volgens een arbeidshygiënische strategie de veiligheid en gezondheid van 

werknemers beschermen. De arbeidshygiënische strategie is een hiërarchisch stelsel van 

beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem 

gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk. 

Bron: www.arboportaal.nl 
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2. Onderzoek 

 

2.1 Opbouw onderzoek 
 

Allereerst ben ik door middel van desk research op zoek gegaan naar:  

 relevante wetgeving 

 interne Unilever procedures over veiligheid tijdens externe evenementen 

 informatie over veiligheid tijdens externe evenementen.  

Desk research is het verzamelen van gegevens die al beschikbaar zijn over een bepaald 

onderwerp. 

Vervolgens heb ik de interne “Lessons Learnt” van de ongevallen, tijdens de door Unilever 

georganiseerde externe evenementen in de Benelux, van vorig jaar en dit jaar bestudeert. 

Lessons Learnt is  een analyse, van de ongewenste gebeurtenis, voor het achterhalen van de 

oorzaken en de basisoorzaken en de belangrijkste lessen.  

Deze lessons learnt moeten volgens de Unilever procedures altijd na elk ongeval gemaakt 

worden 

Als laatste deel van mijn onderzoek heb ik field research gedaan door middel van kwalitatief 

onderzoek. 

Field research is het verzamelen en verwerken van nieuwe gegevens tot bruikbare informatie 

 

Kwalitatief onderzoek gaat het vooral om hypothesevorming. Het geeft inzicht in hoe mensen 

denken over een bepaald onderwerp. Het geeft geen antwoord op de vraag 'hoeveel mensen' er 

zo over denken. Kwalitatief onderzoek is zoeken naar ideeën, achtergronden, motieven, 

weerstanden en beweegredenen. Het is bij uitstek geschikt voor 'waarom-vragen'. 
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Voordelen en nadelen kwalitatief onderzoek 

Voordelen Nadelen 

Er kan worden doorgevraagd naar het waarom 

of naar motieven. 

De resultaten zijn hooguit indicatief, niet 

representatief. 

De opdrachtgever kan doorgaans meekijken 

naar het onderzoek; dat kan veel inzicht 

opleveren. 

De opdrachtgever moet de resultaten - met 

behulp van het onderzoekbureau - zelf op 

waarde schatten. 

De respondent krijgt de gelegenheid zijn 

verhaal te vertellen. 

De manier van vragen is niet sterk 

gestandaardiseerd, waardoor de antwoorden 

niet altijd eenduidig zijn. 

Omdat de vragenlijst niet dwingend is maar 

richtinggevend, kan er worden ingegaan op 

onverwachte situaties.  

De resultaten zijn 'levensecht' omdat ze goed in 

een kader geplaatst kunnen worden.  

 

Bron: www.rijksoverheid.nl 

Er zijn verschillende manieren van kwalitatief onderzoek, zoals: 

 individuele interviews 

 groepsgesprekken 

 Ik heb beide manieren, individuele interviews en groepsgesprekken, gebruikt om het onderzoek 

van mijn scriptie uit te voeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
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2.2 Literatuuronderzoek  

Om meer achtergrondinformatie te verkrijgen over veiligheid tijdens externe evenementen ben 

ik gestart met een literatuurstudie. 

Doelstelling van de literatuurstudie: 

 Nagaan welke eisen uit de Arbowetgeving relevant zijn 

 Nagaan welke eisen uit de Unilever Framework standards relevant zijn 

 Raadplegen en onderzoeken van informatiebronnen 

 

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 

De Arbowet vormt de basis van de Arbowetgeving. Hierin staan de algemene bepalingen die 

gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent 

dat er geen concrete regels in staan. Die zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de 

Arboregeling.  

Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. Hierin staan de regels waar zowel werkgever 

als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. Deze regels zijn 

verplicht. Er staan ook afwijkende en aanvullende regels in voor een aantal sectoren en 

categorieën werknemers 

De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat hierbij om 

concrete voorschriften. Bijvoorbeeld de eisen waar arbeidsmiddelen aan moeten voldoen of hoe 

een arbodienst zijn wettelijke taken exact moet uitvoeren. Ook deze regels zijn verplicht voor 

werkgever en werknemer.  

Bron: www.arboportaal.nl 

Relevante artikelen, op het gebied van veiligheid tijdens 

evenementen, uit de Arbowet 

Arbowet artikel 1 

3.i Arbeidsongeval: een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid 

overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel 

onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of die de dood tot vrijwel 

onmiddellijk gevolg heeft gehad  

 

Arbowet artikel 3 

De werkgever zorgt voor de veiligheid van werknemers rekening houdend met alle aan de 

arbeid verbonden aspecten. 

Arbowet artikel 3, lid 1 sub b 

Gevaren en risico’s voor veiligheid en gezondheid van werknemer worden zoveel mogelijk bij de 

bron voorkomen of beperkt, daarna worden collectieve maatregelen genomen, gevolgd door 

individuele maatregelen gevolgd door Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s). 

http://www.arboportaal.nl/
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Arbowet artikel 5, lid 1 

In de Arbowet is aangegeven dat elke organisatie, schriftelijk in een Risico Inventarisatie & 

Evaluatie (RI&E), vastlegt wat de risico’s zijn die medewerkers lopen tijdens het uitvoeren van 

werkzaamheden. 

Arbowet artikel 8 

Medewerkers dienen voldoende voorlichting te krijgen over risico’s. 

Arbowet artikel 9 

1. De werkgever meldt arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een 

ziekenhuisopname direct aan de daartoe aangewezen toezichthouder en rapporteert hierover 

desgevraagd zo spoedig mogelijk aan deze toezichthouder. 

2. De werkgever houdt een lijst bij van de gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen 

welke hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen en registreert daarop de 

aard en datum van het ongeval. 

Arbowet artikel 11, lid e 

Medewerkers dienen gevaarlijke situaties te melden en te werken conform gegeven instructies. 

 

Bron: Arbeidsomstandighedenwet 

Interne Unilever procedures 

Voor Unilever is niet alleen de Nederlandse arbowetgeving van toepassing maar zijn ook de 

interne wereldwijde Unilever Framework Standards van toepassing op het gebied van 

Veiligheid, Gezondheid & Milieu (SHE, Safety, Health & Environment).  

Er is een Unilever Framework Standard beschikbaar op het gebied van veiligheid tijdens externe 

evenementen  “Ensuring the safety of people during Unilever recreational and business events” 

(zie bijlage 1). Deze richtlijnen beschrijven hoe de veiligheid van de Unilever medewerkers 

gewaarborgd kan worden. 

Het is voor de Event coördinatoren onduidelijk aan wat voor richtlijnen ze zich moeten houden.  

Ze benoemen de volgende onderwerpen: 

 Hoe breng ik de risico’s in kaart 

 Welke evenementen zijn, gezien de mogelijke risico’s, wel/niet toegestaan 

 Welke regels gelden er op het gebied van brandveiligheid/vluchtwegen/brandblussers 

 Welke regels gelden er op het gebied van maximum aantal medewerkers in een ruimte in 

combinatie met de inrichting (meubilair, aankleding) 

 Wie is verantwoordelijk tijdens het evenement 

 Wat te doen bij een calamiteit of een ongeval tijdens het evenement  

 Beleid op het gebied van alcohol 
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Een regel vanuit Unilever is dat alle bijna ongevallen en onveilige situaties gemeld moeten 

worden. Een onderdeel daarvan is de ongevallenprocedure (zie bijlage 3).  

In het ongevallen systeem staan geen meldingen van EHBO (FAC) ongevallen. Er zijn ook geen 

bijna ongevallen en/of onveilige situaties bekend en/of gemeld. 

Volgens de ijsbergtheorie komt het aantal ongevallen niet overeen met het aantal gemelde 

bijna ongevallen/onveilige situaties. 

De ijsbergtheorie 

Bij ongevallen is het net als bij een ijsberg, de top is zichtbaar, maar onder water (niet zichtbaar) 

schuilt de oorsprong van het gevaar. 

Bij ongevallen zijn de ernstige en dodelijke ongevallen overal bekend en wordt er veel aandacht 

aan besteed. Waar men echter geen aandacht aan besteed zijn de duizenden bijna-ongevallen die 

niet in het nieuws komen. Veel van die gevallen hadden ook anders kunnen aflopen. Net als dat 

bij een ijsberg het deel dat onderwater ligt het gevaarlijkst is, is bij veiligheid dat wat je niet 

weet of ziet gevaarlijk. 

 

Bron: http://covw.nl/en/de-ijsbergtheorie/ 

 

Binnen Unilever gelden de volgende ongevallen definities: 

• LTA (Lost Time Accident): Een stakend ongeval waardoor het slachtoffer niet in staat is 

de volgende werkdag of shift te komen werken, en waardoor een verzuim optreed langer 

dan een werkdag of shift (dus inclusief dodelijke ongevallen). 

• RWC (Restricted Workcase): Een niet stakend ongeval waardoor het slachtoffer 

aangepast werk moet verrichten gedurende een periode langer dan een werkdag of shift. 

Onder aangepast werk wordt ook verstaan aanpassing in werktijd 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iLwsj05j-gQRVM&tbnid=5plX_q0DiQiUbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://covw.nl/de-ijsbergtheorie/&ei=kh3EU-3bJYS1PPnQgIAB&bvm=bv.70810081,d.ZWU&psig=AFQjCNHvlTOCHgMpBKipuIKbQGnx7rHNxw&ust=1405447945064713
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• MTC (Medical Treatment Case): Een niet stakend ongeval waarbij een medische 

behandeling noodzakelijk is die verder gaat dan het stellen van een diagnose of het 

verrichten van een (be)handeling die ook door een EHBO-er verricht zou kunnen 

worden. 

• EHBO ongeval (FAC): Een niet stakend ongeval, niet zijnde een MTC of een RWC 

• Bijna ongeval (Near Miss): Een plotselinge onverwachte gebeurtenis zonder verlies, dat 

de potentie had om de dood, letsel, schade en/of een andere vorm van verlies te 

veroorzaken 

• Fatality-dodelijk ongeval 

 

 Overige informatiebronnen 

Meldingsplicht inspectie SZW 

Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als het slachtoffer aan de gevolgen 

overlijdt, blijvend letsel oploopt, of in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Onder ‘blijvend 

letsel’ wordt onder andere verstaan: amputatie, blindheid, of chronische lichamelijke of 

psychische/traumatische klachten. Onder ‘ziekenhuisopname’ wordt verstaan dat een 

slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen. Ook een dagopname valt hieronder. 

Poliklinische behandeling wordt dus niet als ziekenhuisopname beschouwd.  

 

Bron: www.inspectieszw.nl 

Er staat in boeken, op internet en in nieuwsberichten veel geschreven over aansprakelijkheid 

van de werknemer bij evenementen. Deze informatie gaat over de aansprakelijkheid en de 

rechtszaken waarbij de werkgever op basis van artikel 7:658 (werkgeversaansprakelijkheid) 

dan wel artikel 7:611 (goed werkgeversschap) uit het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk zijn 

voor ongevallen tijdens een bedrijfsuitje  

Een voorbeeld van een nieuwsbericht van een ongeval tijdens een evenement is het Kruidvat 

bedrijfsuitje waarbij twee medewerkers om het leven zijn gekomen (bijlage 2). 

Op het gebied van veiligheid tijdens evenementen heb ik geen relevante, bruikbare informatie 

zoals procedures, methodieken of richtlijnen gevonden. 

www.ad.nl 
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2.3 Aansprakelijkheid 

Veiligheid tijdens bedrijfsuitjes is een gedeelde verantwoordelijkheid van de werkgever, de 
werknemer en het organiserende evenementenbedrijf. De verantwoordelijkheid van de 
werkgever telt extra zwaar, omdat deze al snel aansprakelijk wordt gesteld als er iets fout gaat. 
Dat heeft te maken met de wettelijke plicht van de werkgever om te zorgen dat het personeel 
veilig is. 
De verantwoordelijkheid van de werkgever hangt samen met de mate waarin een bedrijfsuitje 
vrijwillig is. Bij verplicht meedoen aan een uitje is de werkgever bijna altijd aansprakelijk als er 
iets met een werknemer gebeurt. Dat geldt alleen niet als die werknemer zich bewust roekeloos 
gedraagt of zich met opzet in een gevaarlijke situatie begeeft. 
Bij vrijwillige uitjes is de werkgever minder snel aansprakelijk voor ongevallen. Niet altijd 
beschouwt de rechter uitjes echter als geheel vrijwillig. Een uitje kan formeel vrijwillig zijn, 
maar voor een werknemer toch een verplicht karakter hebben. 
 
De werkgever is op basis van artikel 7:658 BW (werkgeversaansprakelijkheid) aansprakelijk 

voor ongevallen tijdens een bedrijfsuitje.  

Op basis van dit wetsartikel is de werkgever aansprakelijk voor schade die de werknemer lijdt 

op de arbeidsplaats. Dit begrip wordt in de rechtspraak ruim geïnterpreteerd. Onder het begrip 

‘arbeidsplaats’ valt iedere plaats die in verband met het werk wordt gebruikt.  

De werkgever heeft een zorgplicht op die arbeidsplaats. De omvang van die zorgplicht is 

afhankelijk van de zeggenschap die de werkgever over die plaats heeft. In dit geval heeft de 

werkgever het evenement georganiseerd en gefinancierd. Als de werkgever niet op basis van het 

genoemde artikel aansprakelijk is, dan is hij dat wel op basis van de eisen van goed 

werkgeverschap (art. 7:611 BW). Een werkgever die voor zijn personeel een activiteit 

organiseert waarbij een (bijzonder) risico op schade voor de deelnemende werknemers bestaat, 

is ook op basis van de eisen van goed werkgeverschap verplicht om de zorg te betrachten om 

schade te voorkomen. 

Over het algemeen kan worden gezegd dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de 

werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Dit is slechts anders indien de 

werkgever kan aantonen dat hij voldoende maatregelen heeft getroffen en aanwijzingen heeft 

verstrekt als redelijkerwijs nodig was om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van 

zijn werkzaamheden schade leed (de zorgplicht van de werkgever).  

Werkgevers moeten bedacht zijn op de risico’s die bedrijfsuitjes met zich meebrengen. Lijdt een 

werknemer schade tijdens een bedrijfsuitje, en is dit uitje door u als werkgever verplicht gesteld 

of wordt dit als zodanig ervaren (sociale druk), dan kunt de werkgever voor de geleden schade 

aansprakelijk worden gesteld. Organiseert u als werkgever een bedrijfsuitje, dan is het van 

belang om zoveel mogelijk eraan te doen om de risico’s voor de werknemers in te perken.  

Bron: Burgerlijk Wetboek 
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2.4 Lessons Learnt 

 

Alle ongevallen moeten binnen 24 uur in het wereldwijde Unilever ongevallensysteem 

geregistreerd worden. De EHBO/FAC ongevallen zijn niet meldingsplichtig maar wel 

aanbevolen. Er moet ook een Lessons Learnt gemaakt worden van het ongeval 

Lessons Learnt is  een analyse, van de ongewenste gebeurtenis, voor het achterhalen van de 

oorzaken en de basisoorzaken en de belangrijkste lessen.  

Het aantal gemelde (Benelux) ongevallen in het Unilever ongevallen systeem: 

 2013 – twee ongevallen 

 2014 (tot heden) - één ongeval 

Voor mijn onderzoek heb ik van deze drie ongevallen de Lessons Learnt bestudeerd.  

 Ongeval in Belgie. Medewerker gewond geraakt tijdens een evenement met een Segway 

 Ongeval in Nederland. Medewerker gewond geraakt tijdens een evenement met een 

luchtkussen 

 Ongeval in België. Medewerker gewond geraakt tijdens een wandeling in de bergen. 

Een regel vanuit Unilever is dat alle (bijna) ongevallen en onveilige situaties gemeld moeten 

worden. 

In het ongevallen systeem staan geen meldingen van EHBO (FAC) ongevallen. Er zijn ook geen 

bijna ongevallen en/of onveilige situaties bekend en/of gemeld. 
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2.5 Groepsgesprekken 
Als laatste deel van mijn onderzoek heb ik field research gedaan door middel van kwalitatief 

onderzoek. Er zijn verschillende manieren van kwalitatief onderzoek, zoals: 

 individuele interviews 

 groepsgesprekken 

 Ik heb beide manieren, individuele interviews en groepsgesprekken, gebruikt om het onderzoek 

van mijn scriptie uit te voeren. 

Tijdens mijn onderzoek heb ik onder andere gebruik gemaakt van de informatie die voort is 

gekomen uit de groepsgesprekken die ik heb gehouden met het voltallige Meeting & Events team 

van Rotterdam & Vlaardingen. Dit gehele team bestaat uit: 

 14 Meeting & Events coördinatoren 

 Head Meeting & Events Netherlands 

 Head Meeting & Events Benelux 

 

In 2013 hebben Meeting & Events Rotterdam (Weena) en Meeting & Events Vlaardingen (VLD) 

677 evenementen georganiseerd. 

Het eerste groepgesprek was een informatieve sessie met als doel de medewerkers van Meeting 

& Events bewust te maken van de probleemstelling. De tweede sessie ging meer inhoudelijk over 

ervaringen, problematiek en behoeftes.  
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2.6 Interviews 
 

Ik heb interviews gehouden met 3 verschillende event coördinatoren over 3 verschillende 

evenementen t.w. : 

 Sinterklaasfeest in de Cruise Terminal in Rotterdam 

 Opening Ben & Jerry’s scoopshop in Scheveningen 

 Solextour door Bleiswijk 

Onderstaande vragen heb ik opgesteld voor de interviews. In bijlage 6.5 is een uitwerking van de 

interviews te vinden. 

1. Noem een extern evenement dat jij voor Unilever georganiseerd hebt, geef een korte uitleg 

van de doelstelling. 

 Hoeveel deelnemers waren aanwezig bij dit evenement? ? 

 Waren dit Unilever medewerkers en/of externen? 

 Werd het evenement gehouden tijdens of na werktijd? 

 Waar werd het evenement gehouden? 

 Werd er gewerkt met externe leveranciers (evenementenorganisatie, cateraar, A/V, 

entertainment)? 

2. Was je je ervan bewust dat Unilever verantwoordelijk is voor de medewerkers tijdens het 

evenement? 

Zo ja, hoe wist je dat? 

Zo nee, nu je dit hoort, vind je dat logisch dat Unilever verantwoordelijk is? 

3. Heb je van te voren nagedacht over de mogelijke risico’s tijdens het evenement? 

Zo ja, wat heb je eraan gedaan om deze te voorkomen? Heb je hier controle op uitgevoerd? 

4. Bracht het evenement risico’s met zich mee ontrent de veiligheid van de medewerkers? Denk 

hierbij aan: 

 Vluchtwegen en toegankelijkheid hulpdiensten (?) 

 Eten/drinken 

 Activiteit(en) 

 Brandveiligheid 

5. Heb je ervaring met het maken van een risico inventarisatie? Of heb je hier wel is van 

gehoord? 
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3. Conclusie 

Wetgeving  
Gekeken naar het stuk wetgeving Arbowet en de Unilever Frameworkstandard worden de 

risico’s tijdens evenement en niet voldoende geïnventariseerd en vastgelegd. Er worden geen of 

onvoldoende maatregelen getroffen om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen. 

Hierdoor worden medewerkers niet voorgelicht over de eventuele risico’s tijdens een 

evenement. 

(Bijna) ongevallen en onveilige situaties worden niet gemeld. 

Interne Unilever procedure 
Er is een Unilever Framework Standard beschikbaar op het gebied van veiligheid tijdens externe 

evenementen “Ensuring the safety of people during Unilever recreational and business events” 

(zie bijlage 1) maar deze richtlijn wordt onvoldoende nageleefd. 

Ondanks het feit dat er veel onvolkomenheden in de strikte opvolging van de interne Unilever 

procedure geconstateerd zijn, wil dit niet zeggen dat de evenementen onveilig zijn. Er wordt 

teveel overgelaten aan de expertise van de leveranciers (die overigens wel allemaal een 

bewezen trackrecord hebben en ‘approved’ zijn). 

In het ongevallen systeem staan geen meldingen van EHBO (FAC) ongevallen. Er worden ook 

(bijna) geen bijna ongevallen en/of onveilige situaties bekend en/of gemeld. 

Overige informatiebronnen 
Op het gebied van veiligheid tijdens evenementen heb ik geen relevante, bruikbare informatie 

zoals procedures, methodieken of richtlijnen gevonden. 

Aansprakelijkheid 
Uit de groepsgesprekken en de interviews blijkt dat de Meeting & Events medewerkers niet op 

de hoogte zijn van het feit dat Unilever aansprakelijk is voor ongevallen tijdens een evenement. 

Omdat de risico’s tijdens evenementen niet vastgelegd worden, er geen of onvoldoende 

maatregelen getroffen worden om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen en er geen 

voorlichting wordt gegeven over de eventuele risico’s, wordt er niet aan de zorgplicht voldaan. 

Lessons Learnt 
Na het bestuderen van de drie Lessons Learnt ben ik tot de conclusie gekomen dat deze 

mogelijke oorzaken van de ongevallen gelegen is in het feit dat er: 

 Geen inventarisatie is gemaakt van de risico’s van het evenement en er geen maatregelen 

zijn getroffen om het risico’s te beperken. Een mogelijke conclusie zou kunnen zijn, om 

gezien de risico’s, het evenement geen doorgang te laten vinden. 

 Voorafgaand aan het evenement geen duidelijke instructies zijn gegeven 

 Voorafgaand aan het evenement geen voorlichting is gegeven over de mogelijke risico’s  

 Geen persoonlijke bescherming is gebruikt 

 Geen rekening gehouden is met ongunstige weersomstandigheden 
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Groepsgesprekken Meeting Events 
Tijdens de groepsgesprekken met Meeting & Events blijkt dat het aspect veiligheid niet leeft 

onder de medewerkers van Meeting & Events. . Ze zijn zich niet bewust van het feit dat Unilever 

verantwoordelijkheid is voor de medewerkers tijdens een evenement en wat voor gevolgen dat 

zou kunnen hebben… 

De Unilever Frameworkstandard “Ensuring the safety of people during Unilever recreational and 

business events” wordt onvoldoende nageleefd. Het bestaan van de standaard is wel bekend bij 

een deel van de betrokken medewerkers. De standard is geschreven in de Engelse taal door en 

voor SHE professionals. Het gebezigde jargon wordt niet begrepen door de medewerkers van de 

Events afdeling. Het maken van een risicoanalyse is al een onneembare hindernis. Er moet dus 

een praktische werkbare invulling gegeven worden aan de opvolging van de standard.  

Uit de groepsgesprekken met de medewerkers van Meeting & Events blijkt dat er vaker (bijna) 

ongevallen/onveilige situaties zijn maar dat deze niet gemeld worden. 

Interviews Meeting & Events 
Hieronder zijn de conclusies uit de interviews te lezen. In bijlage 6.5 is de gehele uitwerking van 

de interviews te vinden. 

Vraag 1. Noem een extern evenement dat jij voor Unilever georganiseerd hebt, geef een korte 

uitleg van de doelstelling. 

 Hoeveel deelnemers waren aanwezig bij dit evenement? ? 

 Waren dit Unilever medewerkers en/of externen? 

 Werd het evenement gehouden tijdens of na werktijd? 

 Waar werd het evenement gehouden? 

 Werd er gewerkt met externe leveranciers (evenementenorganisatie, cateraar, A/V, 

entertainment)? 

Conclusie: het betreft drie totaal verschillende evenementen op verschillende locaties, met 

verschillende aantallen en interne en externe mensen en alle drie gehouden buiten werktijd. 

In alle gevallen werd er gewerkt met een externe leverancier. 

Vraag 2. Was je je ervan bewust dat Unilever verantwoordelijk is voor de medewerkers tijdens 

het evenement? 

Zo ja, hoe wist je dat? Zo nee, nu je dit hoort, vind je dat logisch dat Unilever verantwoordelijk is? 

Conclusie: geen van de drie event coördinatoren was op de hoogte van het feit dat 

Unilever verantwoordelijk is tijdens het evenement.  

Ze vinden het logisch dat Unilever verantwoordelijk is voor medewerkers tijdens 

kantooruren of zakelijke evenementen maar weten niet dat Unilever ook 

verantwoordelijk is voor medewerkers tijdens een door Unilever georganiseerd 

evenement buiten werktijd. 

Vraag 3. Heb je van te voren nagedacht over de mogelijke risico’s tijdens het evenement? 

Zo ja, wat heb je eraan gedaan om deze te voorkomen? Heb je hier controle op uitgevoerd? 

Conclusie: Er wordt wel nagedacht over de mogelijke risico’s maar de medewerkers van 

Meeting & Events hebben geen ervaring met het maken van een risico inventarisatie 
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waardoor veiligheidsrisico’s niet goed of onvoldoende worden ingeschat en er 

onvoldoende maatregelen worden getroffen om de risico’s te beperken. 

Vraag 4. Bracht het evenement risico’s met zich mee ontrent de veiligheid van de medewerkers? 

Denk hierbij aan: 

 Vluchtwegen en toegankelijkheid hulpdiensten (?) 

 Eten/drinken 

 Activiteit(en) 

 Brandveiligheid 

Conclusie: doordat de geldende eisen en regels voor de Event coördinator niet bekend of 

onduidelijk zijn, is het lastig om de risico’s in te schatten. Het aspect veiligheid leeft ook niet 

onder de medewerkers van Meeting & Events. Ze zijn goed in het organiseren van leuke 

evenementen maar zijn geen veiligheidskundige.  

Vraag 5. Heb je ervaring met het maken van een risico inventarisatie? Of heb je hier wel is van 

gehoord? 

Conclusie: helaas was het antwoord in alle drie de interviews “nee”.  Het is nog nooit ter 

sprake geweest bij de afdeling Meeting & Events van Unilever en hebben hier niet eerder 

iets over gehoord. 

 

Overige punten die naar voren kwamen uit de interviews: 

 De event coördinator brengt de gastheer/-vrouw onvoldoende op de hoogte van de 

eventuele aanwezige risico’s en zijn verantwoordelijkheden 

 De event coördinator brengt de locatie niet of onvoldoende op de hoogte van wat voor 

activiteiten en eventuele risico’s er op hun locatie plaats gaan vinden en wat de 

verantwoordelijkheden van de locatie zijn 

 De event coördinator brengt de medewerkers van Unilever niet of onvoldoende op de 

hoogte van wat voor activiteiten en de eventuele risico’s er mogelijk kunnen zijn 

 

Antwoord op probleemstelling 

Wordt er door Unilever gekeken naar de risico’s, van de door haar georganiseerde externe 

evenementen en welke maatregelen moeten er genomen worden om de risico’s voor de Unilever 

medewerkers te beperken. 

 

 Er wordt niet voldaan aan de Arbowetgeving  

 Er wordt niet voldaan aan de interne Unilever Framework Standards 

 Er wordt niet voldaan aan het burgerlijk strafrecht 

 Er wordt geen inventarisatie gemaakt van de risico’s van het evenement en er worden 

daardoor ook geen maatregelen getroffen om de risico’s te beperken. 

 Medewerkers worden niet gewezen op mogelijke risico’s en  worden niet geïnstrueerd 

 Verantwoordelijkheden van diverse betrokkenen (gastheer, -vrouw, locatie) is 

onduidelijk 

 (Bijna) ongevallen en onveilige situaties worden niet gemeld 
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4. Aanbevelingen 

 

Mijn ervaring is dat de gehouden groepsgesprekken en de interviews met Meeting & Events  een 

belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het creëren van het veiligheidsbewustzijn van de 

medewerkers van Meeting & Events  

De medewerkers zijn nu op de hoogte dat Unilever verantwoordelijk is voor de veiligheid van de 

medewerkers tijdens externe evenementen. 

Mijn aanbevelingen zouden zijn om:  

 De leesbaarheid en de toepasbaarheid van de Unilever Frameworks Standard “Ensuring 

the safety of people during Unilever recreational and business events”, door middel van 

een basis informatieboekje, te vertalen naar een werkbaar document. 

Hierin staan basis voorschriften zoals: 

- Welke evenementen zijn, gezien de mogelijke risico’s, wel/niet toegestaan 

- Welke regels gelden er op het gebied van 

brandveiligheid/vluchtwegen/brandblussers 

- Welke regels gelden er op het gebied van maximum aantal medewerkers in een 

ruimte in combinatie met de inrichting (meubilair, aankleding) 

 Verantwoordelijkheden vast gastheer/-vrouw vast te leggen en te delegeren 

 Van elk evenement een risico analyse te maken waarin de risico’s beschreven staan en 

wat de beheersmaatregelen zijn om de risico’s te beperken.  

 Risico analyse delen met alle belanghebbenden (locatie, leveranciers, gastheer/-vrouw) 

 Locatie informeren over te houden evenement, mogelijke risico’s en 

verantwoordelijkheden locatie 

 Voorafgaand aan elk evenement een “Safety Moment” houden. Hiermee medewerkers 

wijzen op veiligheid (mogelijke risico’s evenement, nooduitgangen, verzamelplaats, 

EHBO).  

Een Safety Moment is een kort veiligheidsgesprek over een specifiek veiligheidonderwerp aan 

het begin van een vergadering (of evenement).  

 Medewerkers wijzen op de mogelijke risico’s tijdens een evenement  

 Zorgen dat medewerkers voldoende medisch geschikt zijn voor een activiteit en, als ze 

dat willen, een activiteit kunnen weigeren zonder sociale druk te voelen 

 Medewerkers instructie geven als er een activiteit (met een verhoogd risico) plaats vindt 

tijdens een evenement 

 Procedure voor “Wat te doen bij een ongeval/calamiteit” opstellen met 

verantwoordelijke personen incl. telefoonnummers (telefoonboom) 

 Risico analyses verzamelen op één plaats zodat deze vastgelegd en inzichtelijk zijn 

 Alle (bijna) ongevallen/onveilige situaties moeten gemeld worden. Dit om hiervan te 

leren en het effect van de bovengenoemde voorgestelde maatregelen te evalueren. 
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Veiligheid is geen kernactiviteit van de coördinatoren. Mijn aanbeveling is om dit 

veranderingsproces goed te blijven begeleiden en te ondersteunen waar nodig. 

 

Overige aanbevelingen 

Hierna volgens nog extra aanbevelingen die niet binnen het kader van mijn scriptie vielen maar 

zeker nog wel aanbeveling verdienen: 

 Zorgen dat leveranciers bevoegd zijn, beschikken over de juiste certificaten en 

vergunningen (b.v VCA), en een goede reputatie hebben 

 Zorgen dat locaties beschikken over de juiste vergunningen (b.v. gebruikersvergunning), 

goed toegankelijk zijn en een goede noodprocedure hebben 

 Bij het organiseren van activiteiten met een verhoogd risico zorgen voor deskundige 
instructie en begeleiding 

 Beleid formuleren op het gebruik van alcohol tijdens een evenement 
 Zorg dat de medewerkers veilig van en naar de locatie kunnen komen 
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Executive Summary 
 
Over the years, injuries and on occasions deaths, have happened during Unilever events. 
The purpose of this document is to provide practical guidance on how to manage better the 
safety of participants during such events by applying a risk-based approach. 
 
To ensure safety of participants, guidance has been provided in ten key points which need to 
be addressed during the planning and delivery phase of the event. These are: 
 

1. Plan - Ensure you have a full plan of what you intend to do and how you will achieve it. 

2. Participants - Ensure the activity is suitable for everyone and they will not be put at 
significant risk, ensure they can freely opt-out. 

3. Assess Risks - Consider the dangers/ hazards and what could go wrong, ensure you 
can manage these to an acceptable level. 

4. Suppliers - If you are using 3rd parties to provide support, services or equipment make 
sure they are competent and reputable. 

5. Venue - Ensure the venue is suitable, accessible and has appropriate emergency 
arrangements. 

6. Transport - Make sure all participants can get to and from the venue safely. 

7. Equipment - Any equipment used should be well maintained and suitable for the task. 

8. Responsibility - Ensure the responsibilities of all involved are clearly defined and 
allocated. Management are responsible for ensuring employees are medically fit to 
undertake the planned activities. The Manager in charge is responsible and accountable 
for the safety and welfare of the people at the event. 

9. Emergency arrangements - Consider what could still go wrong and ensure you have a 
plan to deal with emergencies. 

10. Monitor and Review - Make sure that suppliers and participants act appropriately, be on 
hand to resolve problems and learn from any mistakes so they are not repeated in the 
future. 

 
Also included in the document are examples of risk management case studies, a pre-event 
questionnaire, a checklist of common issues and a list of event hazards and risks. 
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1. Introduction 
 
Many injuries, deaths and other losses have occurred during an event organised by Unilever, 
typically off site. Some of the more serious include: 
  

 an employee death in a motor vehicle accident on the way home from an exhibition 
 an employee drowning in a swimming pool while at a conference 
 an employee death of a heart attack while on a residential training course 
 several employees being injured on a team building day, when their vehicle collided 

with a pedestrian. The pedestrian was killed. 
 
Unilever companies organise business meetings, training and conferences, annual reviews 
(e.g., OBJ), team building exercises etc. Many of these meetings and events are held at less 
conventional venues, for example, resorts, clubs, parks, hotel, riverfront, and seafront. 
During such events the participants may inadvertently be subjected to inherently unsafe 
conditions or activities. Some participants may expose themselves to life threatening 
situations (e.g. unsupervised adventure sports, rock climbing, swimming without lifeguards, 
using equipment without training, etc). Many events may go well beyond the usual levels of 
risks experienced in conventional settings (offices, factories, homes, hotels, etc). A thorough 
risk assessment must be completed prior to any event. 

 
Events where participants are likely to be subjected to less conventional settings (as outlined 
above) for business purposes, Unilever Management should undertake a risk assessment to 
assess the safety and health risks in order to eliminate/ minimise safety/ health exposure to 
participants.  
 
This guidance document should help the risk assessor to identify hazards and appropriate 
control measures.  
 
Ten key points mentioned in the executive summary have been developed to assist in 
organising off site events. Each point is discussed in more detail in the main body of this 
guideline. 
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2. What constitutes an event? 

2.1 Scope 
 
These guidelines are combined together with checklists and real examples to assist in 
addressing relevant areas where an off site event may present a significant risk. This 
guidance compliments the following Specific Standards and guidelines: 
 

 Specific Standard for Safe Travel in Vehicles 
 Contractor Management 
 Electrical 
 Risk Assessment 
 Unilever Guidelines For Staff Catering Hygiene 

 
These can be accessed from http://upc.Unilever.com  
 

Events 
 
For the purposes of this document a Unilever recreational or business event is one where; 

 Participants will be considered to be at work but not engaged in their normal 
activities, or 

 Unilever organised the event where employees are voluntarily taking part, or  

 Marketing events where Unilever is the sponsor 

 It may occur on or off site 
 
The following are examples of typical events (This list is not exhaustive); 
 Volunteering  
 Organised Sporting events 
 Training and Team Building events 
 Corporate Social Responsibility events 
 Recreation  
 Out-of-store promotions e.g. market stalls 
 Seminars  
 Exhibitions  
 Conferences 
 Product launch  
 Sales and marketing events e.g. product launch 

 
The types of activities or events which will be out of scope are as follows: 

 Business trips or business meetings 
 Some brand sponsored events where there is no Unilever involvement in the 

organisation of the overall event e.g. London Marathon will be out of scope (any 
separate Unilever marketing activity taking place at such events will be in scope) 

 

http://upc.unilever.com/
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2.2 List of typical events within scope 

Below you will find a diagram depicting typical events.  

 

This provides examples of the types of events which may be considered within the scope of 
this document; however, it is not exhaustive and does not go into specific detail.  
 
Appendix ‘A’ provides examples of some of these events and how the Ten Key Points 
outlined in this document were followed in order to provide safe conditions before, during and 
after the event.  
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3. The Ten Key Points 

3.1 Plan 
Ensure you have a full plan of what you intend to do and how you will achieve it 

A team approach to planning will be more productive and will help in the risk assessment 
process (Section 3.3), in addition, a structured methodology at this stage will help to 
ensure nothing is missed later. 

A typical team would consist of: 
 The designated Unilever Event Coordinator 
 A representative of the participants 
 Senior Manager(s) responsible for the participants 
 Health & Safety Advisor 
 3rd Party Supplier (if applicable)  

Consider the following: 
 Activities planned and timings - Plan the event. See section 3.1 
 Who will be attending - Make up a list of all participants. See section 3.2 
 Any suppliers to be used - See section 3.4 
 Venues required - See section 3.5 
 Journeys to be made and transport required - See section 3.6 
 Equipment required - See section 3.7 
 Who is responsible for what - See section 3.8 
 What may go wrong - See section 3.9 
 Insurance and any legal requirements 

3.2 Participants 
Ensure the activity is suitable for everyone and they will not be put at significant risk; 
ensure they can freely choose not to participate. 
 
Consultation: 
Inform participants of the nature and duration of the event, so they may make a decision 
as to their level of participation - this also provides them with an opportunity to opt out. 

Medical Fitness 
Corporate Occupational Health provides guidance on Medical Fitness for Off-site Events; 
to which reference should be made. 

 
Food 
When arranging catering, consider the dietary needs of participants, particular attention 
should be paid to those who have allergies or intolerances to certain foods, e.g. wheat, 
nuts or shellfish. Also consider the individuals preferences, for example vegetarians.  

 
Questionnaire 
Pre-event questionnaires are a useful way in which to obtain relevant details from 
participants on their health and dietary needs. See example in Appendix ‘B’. 
 
Communication and Training 
Consider what participants will need to know and ensure they are fully briefed 
beforehand. These could include: 
 Appropriate clothing or PPE required for the event. 
 Disabled access, where appropriate 
 An overview of activities involved 

http://i.unilever.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&cached=true&parentname=CommunityPage&parentid=0&in_hi_userid=110846&control=SetCommunity&CommunityID=1271&PageID=0
http://upn.unilever.com/corp/upn.nsf/8d6339783a10296780256c8600600d83/b4017b8ff11527ad80256dc2003077ae/$FILE/Medical%20Fitness%20for%20Offsite%20Events.doc
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A safety briefing should be conducted immediately before starting the event to ensure 
people are aware of: 
 Significant risks involved and control measures in place 
 Emergency procedures and escape routes  
 Where to get help 
 Assembly points following an emergency evacuation 
 Who to report an accident to 
 Any safety rules which must be followed e.g. securing loose hair and/ or jewellery  
 Smoking, alcohol consumption and drugs use 
 Restricted areas 
 Location of hygiene/ sanitary facilities (e.g. wash basins, toilets) 
 Expectations on behaviour/ respect for others 

3.3 Assess Risks  
Consider the dangers/ hazards and what could go wrong, and ensure you can manage 
these to an acceptable level 

The designated Unilever Event Coordinator should ensure that a thorough risk 
assessment is conducted by the Planning Team prior to the event. It is better to discover 
that something is unworkable or too dangerous at this stage than to discover this during 
your event or activity. 

Location and Equipment risks 

The checklist (Appendix ‘C’) will help users to identify a number of potential location and 
equipment risks that should be considered and managed. A checklist is not an 
exhaustive list.  

After completing the checklist you should consider what else could go wrong, who may 
be harmed, and how, both at the event or whilst travelling. More detailed guidance on 
conducting risk assessment can be found in the Risk Assessment guidelines.  

Lists of typical hazards are contained in appendix ‘D’. 

Decide whether risks are adequately controlled, if not, sufficient controls to bring risks 
down to an acceptable level should be introduced. 

 

Appendix ‘A’ contains examples of the approach taken to manage activity risks.  

3.4 Suppliers 
If you are using 3rd parties to provide support, services or equipment make sure they are 
competent, and reputable 

Suppliers may include: 
 Event management organisations 
 Transport providers  
 Equipment providers  
 Caterers  
 Hotels and Venues 
 Entertainers, etc. 
 Photographers 
 Erection of temporary structures - stands etc - See Appendix F 

 
Reference should be made to the Unilever Specific Standard “Safe Management of 

http://upn.unilever.com/corp/upn.nsf/f7739378ccef59ee80256c69004df137/54233c2976438c1780256d4000372a68/$FILE/RiskAss-GD-v1.doc
http://gwsp044a.eu.unilever.com/prd/documents/docs/F797238280/0215%20-%20Specific%20SHE%20Standard%20-%20Safe%20Management%20of%20Contractors.doc
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Contractors”. The Standard applies to suppliers of services whose selection principles 
may also be applied to suppliers of goods.  
 
 
 
The basic principles are to ensure the contractor/ supplier 
 

 Is fully aware of requirements 
 Can provide adequate resources and is capable of doing the work or providing the 

service - references should be obtained 
 Has appropriate insurance 
 Will identify, assess and will appropriately manage risks associated with their 

activities (see guidance on potential risks in section 3.8) 

It may be appropriate for some activities or events to ask a supplier of a service to 
develop a Method Statement which details how they will conduct activities, the risks 
identified and how they will manage them.  

3.5 Venue  
Ensure the venue is suitable, accessible and has appropriate emergency arrangements  

Venues could include resorts, clubs, parks, hotels, riverfront and the seafront. The 
venue/ s should be checked in advance to ensure its suitability and safety. An example 
checklist is included in Appendix ‘C’.  

 
Concerns following checks need not necessarily rule out the venue. Risk assessments 
need to be conducted for the location and suitable controls agreed along with a clear 
understanding of who will take responsibility for implementing these controls. More 
advice on risk assessment is contained in section 3.8 below. 
 
The Event Coordinator should liaise with the event venue management (where 
applicable) to ensure responsibilities are understood and well defined. 

3.6 Transport 
Ensure all participants can get to and from the venue safely 

 
Being injured in a road traffic accident is one of the greatest risks faced by participants of 
off site events.  

 
Transport providers and company drivers will be subject to the requirements of the 
Unilever Specific Standard for ‘Safe Travel in Vehicles’ , these should be referred too. 

 

Consideration should be given to the distance of travel, event timings, lighting, 
weather, and areas to be passed through to get to the venue for both dangerous roads 
and security concerns.  

3.7 Equipment  
Any equipment used should be well maintained and suitable for the task  
 
Whether sourced from a provider or supplied by Unilever, any equipment used should be 
suitable for the task. At the planning stage consider what equipment will be required, this 
could include: 

 
 Sports and entertainment equipment 

http://gwsp044a.eu.unilever.com/prd/documents/docs/F761089908/0204%20-%20Specific%20SHE%20Standard%20-%20Safe%20Travel%20in%20Vehicles.doc
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 Personal protective equipment 
 Catering equipment 
 Electrical Audio visual equipment 
 Camping equipment 
 Marketing materials, displays etc 
 Temporary Structures/Stands 
The serviceability of all safety equipment should be a contractual requirement. 
Safety critical equipment should be checked by a competent person prior to use. 
 

3.8 Responsibility  
Ensure the responsibilities of all involved are clearly defined and allocated 
 
Unilever Management may designate a specific Event Coordinator for each offsite 
company event. The responsibility for the safety of participants at organised events lies 
with Unilever management. 
 
Management are responsible for ensuring employees are medically fit to undertake the 
planned activities.  
 
Where participants are considered to be at work, they should be advised that they are 
accountable for their own actions and inactions with regard to their personal safety and 
the safety of others. 

 
Where third party contractors are used to transport, accommodate, host or organise 
events on behalf of Unilever, the Unilever organiser should ensure all responsibilities are 
clearly defined, understood and allocated. 
 
The Unilever Event Coordinator should not take on responsibilities that belong to service 
providers as this may lead to confusion, conflict and potential injury.  
 
Unilever should ensure that a responsible person has been nominated for the task. e.g. 
if we appoint a mountaineering guide to lead a hill climbing activity, the appointed guide 
is in charge, however, ultimate responsibility remains with Unilever. 
 
Within each Unilever organisation the safety responsibility ultimately lies with the most 
senior person.  

3.9 Emergency arrangements  
Consider what could still go wrong and ensure you have a plan to deal with emergencies 

Emergencies include: 
 Fire at the venue 
 Terrorism 
 Electrocution 
 Kidnapping/ hijacking  
 Missing person 
 Abandonment by host or transport provider 
 Illness/ medical emergency (i.e. allergy to bee stings) 
 Broken limbs in remote areas 
 Severe weather or natural disaster 

The Event Coordinator should have a plan to deal with specific emergency situations that 
have been identified as a part of the risk assessment process.  



Veiligheid externe evenementen – Viola Steehouwer – 2014  34 
 

Emergency plans should consider and include: 
 Means of communications, back up  
 Support available (help line) 
 Availability of emergency services (ambulance, distance from hospital, response 

time, etc) 
 Immediate first aid for employees 
 Contact details of key personnel and services Petty cash for contingency  

For further guidance refer to the Unilever Guidelines on Emergency Planning. 

 

3.10 Monitor and Review  
For all Unilever events a responsible person should be available on site to ensure that 
suppliers and participants act appropriately, in addition to problem resolution. A post-
event review should be conducted to learn from any mistakes so they are not repeated 
in the future. 

As the event is progressing, the responsible person should ensure that rules are being 
followed and any unsafe situations are rectified.  

All accidents and incidents that occur during the event should be reported and thoroughly 
investigated. 

Ensure the learning is documented, whether positive or negative, and shared throughout 
the organisation and the wider SHE community.  

Where appropriate, feedback should be given to equipment and service providers to 
ensure that mistakes are not repeated and good practices continue. 

 

* * * * * * * * * * * * * * 

  

http://upn.unilever.com/corp/upn.nsf/f7739378ccef59ee80256c69004df137/5a02ec908d2928fd80256d4000372a99/$FILE/ATTJPJOE/SHE21(H).doc
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6.2. Artikel Kruidvat ongeval 

 

Bedrijfsuitje wordt drama met 

doden 

REKKEN - Een ongeval met een vlot op de rivier de Berkel bij Rekken in de Achterhoek 
heeft een tweede slachtoffer geëist. Een 34-jarige vrouw uit Winterswijk bezweek 
zondagavond laat, nadat eerder op de dag al een 24-jarige vrouw uit Lichtenvoorde was 
gestorven.  

Wat een gezellig bedrijfsuitje van Kruidvat moest worden, is gistermiddag uitgelopen op een 
drama.  

De eerste vrouw verdronk toen het vlot twee meter van een stuw viel. Vijf van haar collega’s 
raakten gewond. Een van deze vrouwen was gisteravond nog in kritieke toestand en is 
uiteindelijk overleden.  
 
De 16- tot 34-jarige vrouwen behoorden tot een groep van achttien collega’s die een 
bedrijfsuitje hadden. Allen waren medewerksters van drogisterijketen Kruidvat.  
 
Het ongeluk gebeurde rond één uur gistermiddag. Een evenementenbureau uit Eibergen had 
de tocht met het vlot georganiseerd. De reis zou voeren van Rekken naar Eibergen. Vlak na 
het begin van het bedrijfsuitje sloeg het noodlot toe. 
 
Op de oever van de Berkel staat een bord waarop wordt gewaarschuwd voor de stuw. De 
vrouwen hadden daar het vlot uit het water moeten halen. In plaats van het vlot door het 
grasland te trekken en even verderop weer te water te gaan, zijn de vrouwen om onbekende 
reden doorgevaren.  
 
Het vlot sloeg daarop over de rand van de stuw. Enkele meters lager stortte de boot in het 
koude water, waarbij de vrouwen overboord vielen. 

Bron: www.ad.nl 
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6.3. Unilever flowchart ongevallen procedure 
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6.4. Lessons Learnt Unilever 

Medewerker gewond geraakt tijdens een evenement met een 

Segway in België 
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Medewerker gewond geraakt tijdens een evenement met een 

luchtkussen in Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veiligheid externe evenementen – Viola Steehouwer – 2014  39 
 

Medewerker gewond geraakt tijdens een wandeling in de bergen 

in België 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veiligheid externe evenementen – Viola Steehouwer – 2014  40 
 

6.5. Interviews Meeting & Events 

 

Interview Sinterklaasfeest in de Cruise Terminal in Rotterdam 

 

1. Noem een extern evenement dat jij voor Unilever georganiseerd hebt, geef een korte uitleg 

van de doelstelling. 

Sinterklaasfeest bestemd voor de kinderen van medewerkers binnen Unilever.  

 

Hoeveel deelnemers waren aanwezig bij dit evenement? ? 

Ca 350 kinderen aantal incl. ouders ca 550 personen. 

Waren dit Unilever medewerkers en/of externen? 

Unilever medewerkers en derden werkzaam binnen Unilever. 

Werd het evenement gehouden tijdens of na werktijd? 

       Buiten werktijd op een zaterdag 24 november van 10.00 – 13.00 uur.  

Waar werd het evenement gehouden? 

Cruise Terminal Rotterdam  

Werd er gewerkt met externe leveranciers (evenementenorganisatie, cateraar, A/V, 

entertainment)? 

 

Organisatie : medewerkers Unilever + vrijwilligers  

Cateraar en A/V en meubilair via Cruise Terminal  

Entertainment ingehuurd ( optreden en attracties /springkussens)  

2. Was je je ervan bewust dat Unilever verantwoordelijk is voor de medewerkers tijdens het 

evenement? 
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Wist niet dat Unilever verantwoordelijk was voor medewerkers tijdens dit evenement.                                 

Wel aangegeven d.m.v. banners dat ouders zelf verantwoordelijk waren voor veiligheid van 

de kinderen. 

 

Zo ja, hoe wist je dat? 

Zo nee, nu je dit hoort, vind je dat logisch dat Unilever verantwoordelijk is? 

Vind het logisch dat Unilever verantwoordelijk is voor medewerkers tijdens kantoor uren of 

zakelijke evenementen. Wist niet dat Unilever ook verantwoordelijk is voor medewerkers in 

“ eigen tijd / weekend.  

 

3. Heb je van te voren nagedacht over de mogelijke risico’s tijdens het evenement? 

Risico was aanwezig dat er mensen zouden binnenkomen die niet waren ingeschreven. Er 

stond op de dag zelf iemand van de beveiliging om dit bij binnenkomst te controleren ( 

entree ticket) 

 

Wij hadden wel nagedacht over de mogelijke risico’s voor kinderen bij het spelen op de 

springkussens / attracties. Niet nagedacht over risico’s voor de ouders.  

Zo ja, wat heb je eraan gedaan om deze te voorkomen? Heb je hier controle op uitgevoerd? 
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Per attractie twee vrijwilligers neergezet om alles in de gaten te houden. Controle uitvoeren 

was moeilijk omdat wij met teveel andere zaken bezig waren tijdens het feest. Af en toe wel 

gekeken of de vrijwilligers nog bij de attracties stonden.  

4. Bracht het evenement risico’s met zich mee ontrent de veiligheid van de medewerkers? Denk 

hierbij aan: 

Vluchtwegen en toegankelijkheid hulpdiensten 

Nee, Cruise Terminal heeft de attracties ingetekend om te zorgen dat de vluchtroutes vrij 

zouden zijn.   

Eten/drinken 

Eten van pepernoten/strooigoed evt. allergie kinderen. Er werd drank geschonken in glazen, 

risico glas op de grond = gevaarlijk voor kind.  

Activiteit(en) 

Er stonden aardig wat springkussens en het was druk met kinderen risico dat kinderen 

zouden vallen van de springkussens.  

Brandveiligheid 

De springkussens voldeden wel aan de brandveiligheid, deze eisen hadden wij 

doorgekregen van Cruise Terminal. Springkussen mocht niet hoger zijn dan 4 meter en 

mocht geen overkapping hebben.  

Verder niet nagedacht over de overige risico’s brandveiligheid. Ben er eigenlijk vanuit 

gegaan dat dit in orde was omdat alle spullen via Cruise Terminal geregeld waren 

(meubilair/AV etc). 

5. Heb je ervaring met het maken van een risico inventarisatie? Of heb je hier wel is van 

gehoord? 

Nee 
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Interview opening Ben & Jerry’s scoopshop in Scheveningen 

 

1. Noem een extern evenement dat jij voor Unilever georganiseerd hebt, geef een korte uitleg 

van de doelstelling. 

Opening van de Ben&Jerry’s Scoopshop in Den Haag Scheveningen. Project was in 

samenwerking met New York Pizza, vestiging Scheveningen. Feestelijk opening met 

locale pers, unilever mensen, NYP mensen en relaties. Omdat extra aandacht te trekken 

voor de shop was er een Free Cone Day op het plein voor de shop, waarbij er gratis 

Ben&Jerry’s ijsjes werden uitgedeeld. 

Datum: 23 juli 2013 

Hoeveel deelnemers waren aanwezig bij dit evenement? ? 

75 deelnemers bij de opening 

Waren dit Unilever medewerkers en/of externen? 

Zowel medewerkers van Unilevers als externen 

Werd het evenement gehouden tijdens of na werktijd? 

Aanvang 15:00 – 19:00 

Waar werd het evenement gehouden? 

In de Ben&Jerry’s Scoopshop en het terras voor de shop 

Werd er gewerkt met externe leveranciers (evenementenorganisatie, cateraar, A/V, 

entertainment)? 

Externe cateraar voor champagne, bier, fris en wijn. Hapjes werden in combinatie met 

NVP door de cateraar ter plaatse bereid. De cateraar had tevens voor de 

muziekinstallatie gezorgd. 

Voor de aankleding kwam een andere partij die de locatie heeft aangekleed met een 

kunstgrasmat, parasols, koeien, melkbussen, strooibalen en fatboys. 
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2. Was je je ervan bewust dat Unilever verantwoordelijk is voor de medewerkers tijdens het 

evenement? 

Nee, ik was me niet bewust dat Unilever verantwoordelijk is voor de medewerkers 

tijdens het evenement. 

Zo ja, hoe wist je dat? 

Zo nee, nu je dit hoort, vind je dat logisch dat Unilever verantwoordelijk is? 

Vind logisch dat Unilever moet zorgen dat alles veilig verloopt maar naar mijn mening is 

iedereen toch zelf verantwoordelijk voor wat hij doet 

3. Heb je van te voren nagedacht over de mogelijke risico’s tijdens het evenement? 

Zo ja, wat heb je eraan gedaan om deze te voorkomen? Heb je hier controle op uitgevoerd? 

Risico dat ik bedacht had was dat er ongewenste personen de shop zouden betreden en 

tussen de relaties zou komen te staan. Om dit te voorkomen hadden we een gastenlijst en 

kregen alle aanwezigen een badge. Mensen zonder badge werden verzocht de shop te 

verlaten en kregen ook geen eten en drinken uitgedeeld. Omdat de aanliggende New 

York Pizza wel open was had ik een Unilever security persoon ingehuurd voor toezicht. 

4. Bracht het evenement risico’s met zich mee ontrent de veiligheid van de medewerkers? Denk 

hierbij aan: 

Vluchtwegen en toegankelijkheid hulpdiensten 
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Ik heb tijdens het evenement niet nagedacht over het vrijhouden van alle vluchtwegen. 

Voor de opening werd er een groot gouden doek voor de counter gehangen en ik twijfel 

of er achter dat doek een nooduitgang zat. We hebben de hoek wel iets vrijgehouden 

maar dit was puur op gevoel. 
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Eten/drinken 

Er was ruime keus aan hapjes en drankjes. De cateraar is een veel ingehuurde partij, 

maar ik heb niet gecontroleerd of zij aan bepaalde eisen voldeden betreffende veiligheid 

voor de medewerkers. 

Tevens was er van te voren niet geïnventariseerd of er dieetwensen waren 

Activiteit(en) 

Voor de sampling actie was per mail een vergunning afgegeven door de gemeente. Echter 

was er voor de borrel –op ons afgezet gedeelte van het terras- geen vergunning. Voor de 

sampling actie hadden we door middel van afzetpoortjes en rood/wit-lint een rij 

gemaakt zodat de mensen niet allemaal voor de Ben&Jerry’s kar gingen staan. 

Brandveiligheid 

Er is niks gecontroleerd voor brandveiligheid. Het gouden doek (zie foto boven) is die 

ochtend op de markt gekocht en voor de spullen op het terras is geen check gedaan of 

deze geïmpregneerd waren. 

5. Heb je ervaring met het maken van een risico inventarisatie? Of heb je hier wel is van 

gehoord? 

Nee, dit is nog nooit ter sprake geweest bij de afdeling Meeting & Events van Unilever. 

Heb hier ook niet eerder iets over gehoord. 
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Interview Solextour door Bleiswijk 

 

1. Noem een extern evenement dat jij voor Unilever georganiseerd hebt, geef een korte uitleg 

van de doelstelling. 

Teammeeting afdeling facilities. Informeel middagprogramma waarin met elkaar 

kennismaken en de inrichting van de afdeling centraal stond.  

Aanvang met lunch. Vervolgens een korte meeting met knip/plak sessie (presenteer je 

eigen afdeling op canvas). Aansluitend een Solextour in de omgeving. Bij terugkomst een 

presentatie van ieder team over eigen afdeling. Afsluitend een borrel. 

Hoeveel deelnemers waren aanwezig bij dit evenement?  

32 deelnemers 

Waren dit Unilever medewerkers en/of externen? 

Unilever medewerkers 

Werd het evenement gehouden tijdens of na werktijd? 

Tijdens werktijd 

Waar werd het evenement gehouden? 

Retraiterie Rottemeren, te Bleiswijk 

Werd er gewerkt met externe leveranciers (evenementenorganisatie, cateraar, A/V, 

entertainment)? 

Solexhuren.nl is ingehuurd (via Retraiterie Rottemeren) voor het inhuren van de 

Solexen. 

2. Was je je ervan bewust dat Unilever verantwoordelijk is voor de medewerkers tijdens het 

evenement? 

Ja 

Zo ja, hoe wist je dat? 

Dat heb ik ooit geleerd. Geen idee meer hoe, waar en wanneer. 

Zo nee, nu je dit hoort, vind je dat logisch dat Unilever verantwoordelijk is? 

3. Heb je van te voren nagedacht over de mogelijke risico’s tijdens het evenement? 

Zo ja, wat heb je eraan gedaan om deze te voorkomen? Heb je hier controle op uitgevoerd? 

Ik kan me dat niet heel goed meer herinneren, maar ik denk van niet. Het leek op een 

eenvoudig event met weinig risico’s. 
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4. Bracht het evenement risico’s met zich mee ontrent de veiligheid van de medewerkers? Denk 

hierbij aan: 

Vluchtwegen en toegankelijkheid hulpdiensten 

Nee, deelnemers waren alleen niet geïnformeerd over de gang van zaken. 

Eten/drinken     

   

Ja, alcoholische dranken bij de borrel (ivm autorijden daarna) 

 

Activiteit(en)    

Ja, dit was op openbare weg en daarnaast was ter plaatse pas bekend dat er een rijbewijs 

benodigd was. 

De locatie is aan het water gelegen. Dit zou mogelijk gevaar op kunnen opleveren voor 

mensen zonder zwemdiploma. 

Brandveiligheid   

 Nee 

5. Heb je ervaring met het maken van een risico inventarisatie? Of heb je hier wel is van 

gehoord? 

Nee 
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6.6. Goedgekeurd scriptievoorstel 

Scriptievoorstel MVK Viola Steehouwer 

Veiligheid externe evenementen 

 

Naam:   Viola Steehouwer 

Mobiel:  06-15872288 

E-mailadres:  viola_steehouwer@hotmail.com 

 

Aanleiding 
Jaarlijks doen er zich ongevallen, met medewerkers van Unilever, voor tijdens externe Unilever 

evenementen. Denk hierbij aan Unilever bedrijfs-/teambuildinguitjes, Unilever kerst-, 

sinterklaasfeest, Unilever productpromoties, vergaderingen en diners met grote aantallen 

Unilever mensen. 

Vooral het laatste jaar is er stijging in het aantal ongevallen met medewerkers van Unilever 

tijdens externe Unilever evenementen. De ongevallen die plaats hebben gevonden waren 

ongevallen met letstel en verzuim (o.a. schouder blessure, knie blessure, schaafwonden) maar 

hadden ook ongevallen met ernstig letsel en verzuim kunnen zijn.  

 

Probleemstelling 
Wordt er door Unilever gekeken naar de risico’s, van de door haar georganiseerde externe 

evenementen en welke maatregelen moeten er genomen worden om de risico’s voor de Unilever 

medewerkers te beperken. 

 

Afbakening 
Alle, door Unilever Meeting & Events georganiseerde, externe evenementen van Unilever in de 

Benelux.  

Mijn onderzoek zal zich richten op de achterliggende oorzaken van de ongevallen, de aanwezige 

interne Unilever documenten & procedures en onderzoek naar de verantwoordelijkheden van 

de diverse betrokkenen (gast, Meeting & Events, leveranciers). 

Onderwerpen als interne evenementen, imagoschade, aansprakelijkheid in geval van schade, 

door andere Unilever medewerkers dan de afdeling Meeting & Events georganiseerde 

evenementen zullen buiten beschouwing worden gelaten. 

 

 

 

 

mailto:viola_steehouwer@hotmail.com
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Probleemeigenaar & Commitment 
De probleemeigenaren van mijn onderzoek zijn: de National SHE coördinator, de Service 

Delivery Manager Benelux, het Head Meeting & Events Netherlands & Head Meeting & Events 

Benelux. 

Alle probleemeigenaren hebben zich positief uitgesproken over de probleemstelling en het 

onderzoeksgebied van deze scriptie. Alle probleemeigenaren en de Meeting & Events 

coördinators kunnen tijd vrijmaken voor het verstrekken van informatie en voor het meewerken 

aan de interviews voor mijn onderzoek. 

 

Positief belang 
Het positieve belang voor Unilever om de risico’s tijdens alle, door Unilever georganiseerde, 

externe evenementen te beperken zijn: ongevallen (en evt. verzuim) beperken, imagoschade 

voorkomen, verminderen aansprakelijkheidsrisico. 

 

Doelstelling 

De doelstelling van de scriptie is om de risico’s tijdens alle, door Unilever georganiseerde, 

externe evenementen te beperken.  

Deze doelstelling wil ik bereiken door inzicht te verkrijgen in de achterliggende oorzaken van de 

ongevallen en de aanwezige interne Unilever documenten & procedures. Ook wil ik graag 

duidelijkheid verschaffen in de verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen. 

 Door middel van interviews met de Meeting & Events coördinators inzicht krijgen in ervaringen, 

behoeftes en problematiek. 

Deze inzichten vertalen naar een arbeidshygiënische strategie om ongevallen in de toekomst te 

beperken. 

 

Plan van Aanpak 
Literatuuronderzoek 

 Onderzoek aanwezige interne Unilever procedures/documenten 

 (ARBO)wetgeving 

Analyse ongevallenrapporten 

 Oorzaak achterhalen 

 Genomen maatregelen 

Onderzoek verantwoordelijkheden diverse betrokkenen 

 Leveranciers 

 Meeting & Events 

 Gastheer/gastvrouw  

Interviews Meeting & Events coördinatoren, Head Meeting & Events 

 Delen van ervaringen, behoeftes, problematiek 

Conclusies & aanbevelingen 
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Informatiebronnen 
(ARBO)wetgeving 

Interne procedures & documenten Unilever 

Literatuur en internet 

Ongevallenrapporten 

Interviews Meeting & Events coördinators 

 

Concept inhoudsopgave 
Titelpagina 

Voorwoord 

Samenvatting 

Inhoudsopgave 

1. Inleidend hoofdstuk 

 1.1 Organisatiebeschrijving 

 1.2 Aanleiding 

 1.3 Probleemstelling 

 1.4 Doel van de scriptie 

2. Onderzoek  

 2.1 Opbouw van het hoofdstuk onderzoek 

 2.2 Geraadpleegde literatuur en de conclusie 

 2.3 Uitvoering onderzoek (literatuuronderzoek, ongevallenrapporten, interviews) 

 2.4 Aansprakelijkheid diverse betrokkenen 

 2.5 Risicobeoordeling 

 2.6 Arbeidshygiënische strategie  

3. Conclusies 

4. Aanbevelingen 

Literatuurlijst 

Bijlagen 

 

Planning 
 

 
mei 2014   juni 2014   juli 2014   augustus 2014 

Literatuuronderzoek                                 

Analyse ongevallenrapporten                                 

Onderzoek verantwoordelijkheden                                 

Interviews                                 

Analyseren resultaten                                 

Conclusie & aanbevelingen                                 

Schrijven scriptie                                 

 


