Training Gebruik instrument
risicoprofiel evenementen
Korte omschrijving
Ter bevordering van de veiligheid van evenementen heeft het Veiligheidsberaad opdracht gegeven
voor het ontwikkelen van een landelijke Handreiking Evenementenveiligheid.
In de handreiking worden handvatten geboden voor het adviseren van gemeenten bij het bepalen
van de behandelaanpak van evenementen en het (integraal) adviseren van het bevoegd gezag
over risicovolle situaties bij evenementen.
Het vijfde deel van deze Handreiking
Evenementenveiligheid betreft een instrument
waarbij met behulp van Excel het risicoprofiel
van een evenement wordt vastgesteld. Naar
aanleiding van geluiden van gebruikers van dit
instrument hebben wij dit instrument op
verschillende punten verbeterd. De verbeteringen
zorgen voor een meer intuïtief gebruik van het
instrument, waardoor de risico- en capaciteitenanalyse gemakkelijker en met minder discussie
kunnen worden uitgevoerd.
Voor een uitgebreide beschrijving, zie de flyer Risicoprofiel Evenementen 1.1.
In-pact biedt het verbeterde instrument voor het vaststellen van het risicoprofiel bij evenementen
aan in combinatie met een training van een dagdeel.
De training heeft tot doel het instrument te doorgronden en de uitkomsten adequaat te kunnen
interpreteren.
Voor wie?
Medewerkers betrokken bij het adviseren van het openbaar bestuur in het kader van
evenementenveiligheid.
Naast medewerkers van gemeenten, politie, brandweer, et cetera is dit ook de organisator van het
evenement.
Inhoud
Tijdens de training komt aan de orde:

Het moment - de plaats binnen het proces - waarop je het risicoprofiel opstelt (conform de
Handreiking Evenementenveiligheid).

Hoe het instrument te installeren en wat je hiervoor nodig hebt.

De opbouw van het risicoprofiel (metagegevens, risico- en capaciteitenanalyse).

Het gebruik van het instrument, stap voor stap.

De training wordt afgesloten met een casus, waarin geoefend wordt met het instrument.
Opbrengsten/resultaat
Na





de training is de deelnemer in staat:
Het doel en gebruik van het instrument in het evenementenproces te plaatsen.
Het instrument te installeren.
Het instrument juist te gebruiken en te interpreteren.
Na afloop krijgt de deelnemer de software (Risicoprofiel Evenementenveiligheid) ter
beschikking.
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Naast het analyse-instrument krijgt de deelnemer ook een extra Exceltoepassing met de
hulpbladen voor het berekenen van de ‘sociaal psychologische impact’, de ‘impact op de
aantasting van het openbaar bestuur’ en de ‘impact op de verstoring van het dagelijks leven’
ter beschikking.

Praktische informatie
Duur:
De training duurt één dagdeel (4 uur).
Locatie:
Bij In-pact in De Bilt en op locatie is ook mogelijk.
Kosten:
Training met gebruikslicentie voor de eigen organisatie € 729,-- excl. BTW per deelnemer.
Voor elke tweede en volgende deelnemer van eenzelfde organisatie bedraagt deelname aan de
training € 254,-- excl. BTW.
Aantal deelnemers:
De training wordt verzorgd bij minimaal 10 en maximaal 14 deelnemers.
Meer informatie
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een (oriënterend) gesprek
verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat.
Telefoon:
030 215 50 70
E-mail:
info@in-pact.nl
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