,

t

SECURITY & CROWD MANAGEMENT
CONGRES VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

Balans tussen
voorzorg en
toegankelijkheid
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.

D

e naam van het congres zegt alles
over de inhoud ervan. Hier wordt informatie gedeeld die van belang is
ter voorkoming van onveilige situaties en
incidenten tijdens grote en kleine evenementen. De samenwerking tussen publieke
en private partners om de veiligheid bij evenementen te waarborgen, neemt een centrale 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 bezoekers, krijgen uitgebreid aandacht.

Dordrecht evenementenstad
Theorieën worden onder andere getoetst
aan praktijkvoorbeelden die de verschillende 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 evenementenbeleid vormt in Dordrecht een
integraal onderdeel van de gemeentelijke
overleg. Het staat dus altijd op de agenda.
Kleine en grote evenementen worden hetzelfde benaderd en worden ondersteund
met bijvoorbeeld gepaste subsidie, informatie over vergunningen en veiligheidsplannen.
We nemen de evenementenorganisaties bij
de hand. Ze zijn zelf verantwoordelijk, maar

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

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

Veiligheid versus happiness
Naaktgeboren geeft aan dat de veiligheidsvoorschriften 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 kunnen 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 buiten de stad komt. Naaktgeboren: “Op 13 december 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 congresgangers een rondleiding op de markt. Dat is
echt een aanrader, want weinig is op dit gebied zo leerzaam als zien hoe anderen in de
praktijk omgaan met veiligheidsvraagstukken op evenementen.” ◾
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