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Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert op 12 en 13 december het 
jaarlijkse Congres Veiligheid bij Evenementen. Deze editie vindt plaats in Dordrecht en 
richt zich op evenementenorganisaties, hulpverlenende instanties en de partijen bij 
gemeenten die verantwoordelijk zijn voor een goed verloop van evenementen. 

Balans tussen 
voorzorg en 
toegankelijkheid

CONGRES VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN 

HET WANTIJFESTIVAL IS EEN GRATIS FESTIVAL IN HET GELIJKNAMIGE PARK IN DORDRECHT.

De naam van het congres zegt alles 
over de inhoud ervan. Hier wordt in-
formatie gedeeld die van belang is 

ter voorkoming van onveilige situaties en 
incidenten tijdens grote en kleine evene-
menten. De samenwerking tussen publieke 
en private partners om de veiligheid bij eve-
nementen te waarborgen, neemt een cen-
trale plaats in tijdens het congres. Daarbij 
wordt onder meer ingegaan op de vraag hoe 
technologische innovaties ondersteuning 
kunnen bieden aan aspecten als veiligheid, 
gastvrijheid en toegankelijkheid. Ook andere 
cruciale zaken, zo als crowdcontrol en het 
signaleren van afwijkend gedrag bij bezoe-
kers, krijgen uitgebreid aandacht. 

Dordrecht evenementenstad
Theorieën worden onder andere getoetst 
aan praktijkvoorbeelden die de verschillen-
de sprekers naar voren brengen. Dordrecht 
is uitgeroepen tot Evenementenstad van 
het Jaar 2019. Dat is niet voor niets. In deze 

gemeente worden bekende evenementen 
als  Big Rivers, Wantijpop, Dordt in Stoom 
en de grootste kerstmarkt van Nederland 
georganiseerd – en eerder dit jaar nog The 
Passion. Daarnaast kent Dordrecht een 
groot aantal kleinere muziekfestivals en 
sportevenementen. Die vinden allemaal 
plaats zonder noemenswaardige incidenten 
en naar tevredenheid van stad en inwoners. 

Integrale aanpak
Rick Naaktgeboren, Opgavemanager 
Levendige Binnenstad van de Gemeente 
Dordrecht, weet hoe dat komt. “Het eve-
nementenbeleid vormt in Dordrecht een 
integraal onderdeel van de gemeentelijke 
overleg. Het staat dus altijd op de agenda. 
Kleine en grote evenementen worden het-
zelfde benaderd en worden ondersteund 
met bijvoorbeeld gepaste subsidie, informa-
tie over vergunningen en veiligheidsplannen. 
We nemen de evenementenorganisaties bij 
de hand. Ze zijn zelf verantwoordelijk, maar 

kunnen voor ondersteuning terecht bij ons 
evenementenbureau. Daardoor is het mo-
gelijk om niet alleen de grote professionele 
evenementen op een goede en veilige ma-
nier te laten plaatsvinden, maar ook veel 
kleinere die voornamelijk drijven op de inzet 
van vrijwilligers.”

Veiligheid versus happiness 
Naaktgeboren geeft aan dat de veiligheids-
voorschriften de laatste jaren ingewikkelder 
zijn geworden en dat er daardoor meer druk 
is komen te liggen bij organisatoren. “Juist 
daarom is het belangrijk om organisaties te 
ondersteunen, want anders gaan veel kleine 
evenementen verdwijnen. En het beste kun 
je samen bekijken welke maatregelen écht 
nodig zijn om de veiligheid te garanderen en 
een evenement toegankelijk te houden. Je 
wilt tenslotte ook dat bezoekers zich vrij kun-
nen bewegen en zich happy voelen op een 
evenement. Daar moet je gezamenlijk een 
balans in vinden.”

Rondleiding kerstmarkt
Het Congres Veiligheid bij Evenementen 
sluit aan op de jaarlijkse kerstmarkt in 
Dordrecht, een enorm evenement waarbij 
ruim 70 procent van de bezoekers van bui-
ten de stad komt. Naaktgeboren: “Op 13 de-
cember is er een Excursiedag. Dan krijgen 
congresdeelnemers eerst de ins en outs 
van de organisatie rondom The Passion. 
Daarna volgt een uitleg over de vraag hoe 
de veiligheid rondom onze kerstmarkt is 
geregeld. Vervolgens krijgen de congres-
gangers een rondleiding op de markt. Dat is 
echt een aanrader, want weinig is op dit ge-
bied zo leerzaam als zien hoe anderen in de 
praktijk omgaan met veiligheidsvraagstuk-
ken op evenementen.” ◾
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Veiligheid 
   bij Evenementen

Met praktijkcases als Wantijpop, Big Rivers, 
Dordt in Stoom, de Kerstmarkt, het Sinterklaashuis, 
The Passion, Ode aan de Synode en alle andere 
muziekfestivals en sportevenementen in Dordrecht

Congres
12 december 2019

Cinema The Movies Dordrecht

Excursie
13 december 2019

Kerstmarkt Dordrecht

6e editie: 

wegens succes 

herhaald!

Wouter Kolff  
burgemeester ge-
meente Dordrecht

Eric Boselie 
directeur 

Eindhoven  247

Gerben Baaij 
directeur 

Dordrecht Marketing

6e 
editie

4-daagse opleiding 
(inclusief excursies en online leertraject)

 Coördinator 
evenementen
veiligheid Voorkom 

tragische incidenten 
op jouw evenement!

Excursie 
Appelpop 

10 september 2020 

Festivalterrein 

Appelpop Tiel

Modules 
17, 24 september 

en 1 oktober 2020

BCN Utrecht 

(Daltonlaan)

Online 
leertraject 

> 10 online 

videotrainingen 

 Tijdens deze opleiding leer je: 
  Hoe je samen met publieke en private partners de veiligheid op jouw evenement waarborgt 

  Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van evenementenveiligheid 

  Op welke manier je de risico’s op jouw evenement in kaart brengt 

  Hoe je komt tot een pakket van maatregelen om de veiligheid op jouw evenement te bevorderen 

  Op welke manier je omgaat met grote massa’s bezoekers op jouw evenement 

  Hoe je sociale media kunt gebruiken om jouw evenement veiliger en toegankelijker te maken 
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hoofddocent van de 
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Jan Brouwer
hoogleraar Algemene rechtsweten-
schap, Rijksuniversiteit Groningen 
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Openbare Orde en Veiligheid

Peter Roumen
directeur van het Bureau 
Horeca Bijzondere Wetten

5-daagse cursus
14, 21, 28 januari, 4 en 11 februari 2020 | BCN Utrecht (Daltonlaan)

Tijdens deze cursus leert je:
• Hoe de vorming en verplaatsing van mensenmassa’s tot stand komt
• Welke gevaren zich voordoen wanneer (groepen) personen zich verplaatsen
• Hoe je omgaat met grote massa’s bezoekers op evenementen, in gebouwen, 
 in de openbare ruimte en rond het openbaar vervoer
• Op welke manier je (groepen) personen kunt managen wanneer deze bij elkaar komen
• Hoe je het groepsgedrag kunt beïnvloeden
• Op welke manier je de ontruiming organiseert wanneer het toch dreigt fout te gaan
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directeur, 
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Waarborg de veiligheid in jouw gebouw of 
op jouw evenement en voorkom fatale ongelukken!

Met docenten als:
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