
LEERGANG ‘EVENEMENTENORGANISATIE, VEILIGHEID & CROWD MANAGEMENT’ 

TWEEDE EDITIE LEERGANG

Na een geslaagde eerste editie van de leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’ wordt deze in januari en 

februari 2016 voor de tweede maal georganiseerd voor zowel het publieke als het private beroepenveld.

De leergang heeft een voortrekkersrol als het gaat om te komen tot een standaard in de publieke en private samenwerking. Waarbij 

alle verantwoordelijken in het vergunningstraject en tijdens de uitvoering over eenzelfde kennis en niveau beschikken. 

Onze visie is dat veiligheid een niet op zichzelf staand onderdeel is binnen het organiseren van evenementen, maar een element dat 

door de gehele organisatie verweven is waarbij zowel interne als externe stakeholders hun rol en verantwoordelijkheid hebben. 

DE LEERGANG HEEFT TOT DOEL

“Het verder professionaliseren van de aan Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management gerelateerde branche in 

Nederland en daarbuiten”. De leergang heeft een positieve toonzetting en een stevige content, waarbij een actieve rol van de 

deelnemer wordt verwacht.

HANDVATTEN

De deelnemer wordt handvatten geboden om op concrete wijze invulling te geven aan een professioneel kritische instelling binnen 

het werkveld van Evenementenorganisatie, Veiligheid en Crowd Management om zorgvuldig te kunnen acteren als het gaat om 

vermeende feiten, hulpmiddelen, ‘best practise en lessons learned’.

INFO EN AANMELDEN

Informatie en aanmelden via info@

crowdcare.nl. Wij sturen u dan nadere 

informatie.

PROGRAMMA

(dag 1)

(dag 1)

(dag 2)

(dag 2)

(dag 3)

(dag 3)

(dag 4)

(dag 4)

A. De private organisator

B. Risicoanalyse en beheersing

C. Het Publiek Domein

D. Crowd Management = Wetenschap (rekenen & gedrag)

E. Krachtenveld bij evenementen & Leiderschap

F. Crisis management + Communicatie

G. Crowd Management = De Praktijk

H. Eindopdracht

Daniel Schippers (gemeente A’dam) & Ronny Hooch Antink (CrowdCare)

Glenn Schoen (DGA) & Gerard van Duykeren (CrowdCare)

Roy Johannink (PBLQ) & Ruben Brouwer (VVEM)

Serge Hoogendoorn (TuD) & Hans van de Sande (RuG)

Hans Vos (Politie Noord Holland) & Robrecht Baving (CrowdCare)

Maureen Snijders (DGA) & Organisator (dance & concert)

Mark Harding (Showsec) & Cees Muurling (CrowdCare)



VRAAG 3: WAT IS DE PLANNING?

• Op 20 en 21 januari 2016 worden twee dagen in 

Amersfoort georganiseerd, inclusief overnachting.         

En twee dagen op 10 februari 2016 in Rotterdam en op 

11 februari in Utrecht, waarbij het hotel optioneel is.

• Gewenste grootte van de klas is 14 tot 20 personen;

• Kosten €2000 (ex.BTW), dat is inclusief 1 overnachting, 

lesmateriaal en locatiebezoek

VRAAG 4: HOE IS DE LEERGANG OPGEBOUWD?

• De leergang bestaat uit 8 modules  (A. t/m H.) verdeeld 

over 4 hele dagen;

• Elke module biedt leerdoelen, competenties, inzichten, 

kennis en achtergronden;

• Een krachtige leergang voor de professional uit 

het beroepenveld, verzorgd door gerenommeerde 

deskundigen met een goede naam in de markt;

• Waar relevant wordt ieder module behandeld door twee 

experts. Eén uit de publieke en één uit de private sector;

• Beiden behandelen binnen dat dagdeel vanuit hun 

achtergrond het onderwerp maar komen aan het eind van 

het dagdeel wel met een gezamenlijke conclusie.

• Module G wordt gedeeltelijk in het Engels verzorgd.

VRAAG 1: WAT KAN IK ALS IK DEZE LEERGANG 

GEVOLGD HEB? – DOELSTELLINGEN:

• De veiligheid en Crowd Management rondom een 

evenement kwalitatief kunnen beoordelen en/of 

organiseren;

• Kritisch onderscheid kunnen maken in de bruikbaarheid 

van goedbedoelde, aangeleerde wijsheden en/

of eigen theorieën, naar een meer onderbouwde en 

bewuste handelswijze, ondersteunt door onderzoek en 

wetenschap;

• De aanwezige kennis bij publieke en private partijen tot 

een bruikbaar geheel en essentie kunnen samenbrengen;

•  Gebruik kunnen maken van de diverse publieke en 

private deskundigheid, waarbij met elkaar wordt geleerd 

en wordt gedeeld. Een multidisciplinaire beroepshouding 

door inzichten en vaardigheden uit de verschillende 

kennisdomeinen en deze toepassingsgebieden 

overstijgen;

VRAAG 2: WAT ZIJN DE STARTCOMPETENTIES? 

• Het strekt tot de aanbeveling dat deelnemers enkele 

jaren werkzaam- of betrokken zijn in het werkveld van 

Evenementenveiligheid en Crowd Management, dit 

omdat van de deelnemer een bepaalde mate van inbreng 

wordt verwacht;

• Er wordt getracht een gemêleerde groep publieke en 

private deelnemers samen te stellen, die in staat zijn 

elkaars context te begrijpen, elkaar te versterken en van 

elkaar te leren;

• De deelnemer heeft een MBO+ werk en denk niveau 

en is bijvoorbeeld werkzaam bij de Politie, Brandweer, 

GHOR,  Veiligheidsregio, Gemeente, Beveiliging, Justitie, 

Evenementenorganisatie, Vervoer en Logistiek, Medische 

suppliers of Adviesbureau;

• Mocht de deelnemer niet aan deze eisen kunnen voldoen, 

dan zal een intake gesprek volgen, met de insteek 

deelname mogelijk te maken;

• De leergang wordt aangeboden op HBO niveau;


