Studiedag: “De crowd onder controle?
Tools voor een veilig evenementenbeheer”
Centre for Policing and Security

Donderdag, 9 november 2017
PIVO, Asse

Vlaanderen is de regio bij uitstek waar heel wat massa evenementen plaatsvinden. We kennen een rijke traditie aan volkstoelopen zoals
muziekfestivals, dancefestivals, sportmanifestaties, ommegangen, stoeten en stadsfeesten. Tijdens deze evenementen worden vaak een grote
massa mensen bij elkaar gebracht. Dit in goede banen leiden, vraagt een goede voorbereiding en coördinatie. Hoe meer volk, hoe groter de
kans dat er ook wel eens iets fout kan gaan, vandaar dat een goede risico-inschatting en risicobeheersing meer en meer een pertinente rol is
gaan spelen bij evenementen-beheer. Bovendien kreeg de veiligheid op massa bijeenkomsten sinds de aanslagen van 22 maart 2016 een
extra dimensie mee en werd ook terreurdreiging een vaste rubriek in de voorbereiding.
Eventveiligheid wordt dan vaak omschreven als maatwerk. Het beheren van evenementen is een taak van de organisatoren, al speelt de
lokale overheid hierin eveneens een belangrijke rol. De lokale overheid stuurt, in zijn vergunningsbeleid, vaak aan op een goede organisatie,
zodat evenementen met een mogelijke impact op de openbare veiligheid op een geïntegreerde en gecoördineerde manier worden beheerd
door verschillende partners. De complexiteit van het veiligheidsvraagstuk vraagt met andere woorden om een multi-disciplinaire aanpak. Uit
de praktijk blijkt dat er bij het opmaken van de risicoanalyses vaak monodisciplinair wordt gewerkt, dat er veel variatie zit in de aanpak en
organisatie en dat verantwoordelijkheden vaak worden doorgeschoven. Er is tevens een grote behoefte aan coördinatie, duidelijke communicatie en een uniforme multidisciplinaire aanpak. Deze studiedag wenst in te spelen op deze behoeftes en zoekt samen met een aantal experten naar mogelijke tools om te komen tot een meer uniform geheel. We staan stil bij verantwoordelijkheden en samenwerkingsverbanden
tussen verschillende beheersinstanties, kijken naar nieuwe fenomenen zoals de terreurdreiging en hebben aandacht voor een aantal nieuwe
technologieën die de crowd control kunnen ondersteunen.

PROGRAMMA
Dagvoorzitter:

Evelien De Pauw, Doctoraral researcher, Assistent, Onderzoeksgroep Governing & Policing Security (GaPS),
Faculteit Economie en Bedrijfskunde, UGent

9u00:

Ontvangst met koffie en thee

9u30:

Verwelkoming en inleiding door de dagvoorzitter

9u40:

Algemene inleiding
Pascal D’Hollander, Verantwoordelijke Security Lokerse feesten en Zaakvoerder P.A.S.-security

10u10: Toelichting over de multidisciplinaire vragenlijst voor evenementen
Leen Depuydt, Crisiscentrum, FOD Binnenlandse Zaken
10u30: Geïntegreerde risicoanalyse n.a.v. een evenement met de dimensie terro
Pascale Dereeper, Directeur operaties CSD federale politie Antwerpen
11u00: Koffiepauze
11u30: Werking CP-OPS event control
Bart Bruelemans, Rampenambtenaar Stad Antwerpen
12u10: Technologische hulpmiddelen bij crowd management
Dr. Charlotte Gerritsen, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
12u45: Uitreiking van de zesde CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk:
Herman Balthazar, voorzitter van de CPS-prijs (Info over de CPS-prijs en de genomineerde werken: www.policingandsecurity.be)
13u00: Broodjeslunch
13u45: Workshops: 2 parallelle sessies (13u45 tot 15u00 en 15u00 tot 16u15). Elke deelnemer kiest 2 van de 4 workshops
Workshop 1: Verantwoordelijkheid bij evenementen
Inleiders: Wim Vanherreweghe, Organisator Flanders Classics, Joost Duhamel, Korpschef PZ Vlaamse Ardennen
Moderator: Kelly Verbist, Verbindingsambtenaar bij de Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant
Verslaggever: Evelien De Pauw, Doctoraral researcher, Assistent, UGent

Workshop 2: Geïntegreerde risicoanalyse
Inleiders: Kris Spaepen, adj.-medisch directeur HC112 Antwerpen, Jurgen Hellemans, Luitenant Hulpverleningszone Rivierenland en Pascale
Dereeper, Directeur operaties CSD federale politie Antwerpen
Moderator: Karen Plasschaert, Verbindingsambtenaar bij de Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant
Verslaggever: Arjan Poelen, Stagiair CPS

Workshop 3: Werking CP-OPS: case Aalst Carnaval
Inleiders: François Amant, Commissaris PZ Aalst en enkele leden van de veiligheidscel Aalst Carnaval: Tamara Lorré, Dienst Noodplanning
stad Aalst en Jelle Moens, Stad Aalst
Moderator: Dimitri De Fré, Coördinator Rampenmanagement UZ Leuven
Verslaggever: Stefan Gogaert, vrijwilliger Rode Kruis-Vlaanderen

Workshop 4: Technologieën voor crowd beheersing
Ward Roef, managing director van Daylight Led Displays met als case study: de start van de Tour de France 2015 in Utrecht
Erik Deleersnyder, business development G4S Europe met als case study: de inzet van Thruvis passieve screening bij One Love Manchester
dd. 4 juni 2017
Jan Sonck, Head of Enterprise Innovation, Proximus, over gebruik van GSM-data voor visualisatie van bewegingen van mensenmassa's
Moderator: Fernand Hollevoet, Senior Advisor G4S

16u15: Afsluiting de dagvoorzitter en uitnodiging voor de netwerkdrink

LOCATIE
PIVO - PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR VORMING EN OPLEIDING
Poverstraat 75, 1731 Asse
Openbaar vervoer:
Vanuit Brussel-Noord neem je de stoptrein richting Dendermonde en stap je af in het station Zellik.
Het station ligt op 500 meter van het PIVO. Vanaf het station volg je rechts de hoofdweg. Het PIVO ligt achter de bocht.
Vanuit Brussel-Noord rijden er bussen:
243 via Wemmel naar Zellik. Deze stopt aan de ingang van het PIVO (halte kazerne).
213 Brussel via Asse-Ternat-Teralfene-Aalst met stopplaats aan Zellik station. De stopplaats ligt 500 meter van het PIVO.
214 Brussel via Asse naar Aalst met stopplaats aan Zellik station. De halte ligt 500 meter van het PIVO.
Vanuit Dilbeek rijdt bus 820 via Jette-Vilvoorde-Zaventem naar Zellik. Deze stopt aan het PIVO (halte kazerne).
Met de auto:
Neem afrit 10 op de ring rond Brussel (R0). Volg de N9 richting Asse. Na ongeveer 700 meter neem je de eerste afrit
rechts richting Relegem. Boven op de brug ga je naar rechts en volg de hoofdweg die een scherpe bocht naar links maakt.
Dit is de Relegemsestraat (die aan de ingang van het PIVO overgaat in de Poverstraat). Volg deze 200 meter, sla dan links af en
volg de wegwijzers "PIVO". PIVO beschikt over een eigen parking.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN
DOELGROEPEN Politie, lokale besturen (VVSG), academici, studenten, private veiligheid, noodplanningsambtenaren,
provinciale diensten noodplanning, federale diensten (Crisiscentrum, Volksgezondheid, Federale Politie, Civiele
Veiligheid, Kenniscentrum Civiele Veiligheid, …), brandweerzones, federale gezondheidsinspecteurs, lokale
politiezones, steden en gemeenten, civiele bescherming, Essenscia (koepel SEVESO bedrijven), organisatoren
(muziek)festivals, organisatoren sportwedstrijden (Koninklijke Belgische Voetbalbond, Belgisch Olympisch en
Interfederaal Comité, Flanders Classics NV, …), logistieke dienst-verlening, etcetera.

WERKGROEP

Studielijn Evenementen en crisisbeheer van het CPS: Evelien De Pauw, Wim Hardyns, Alain Duchatelet, Alain
Collier, Karen Plasschaert, Fernand Hollevoet, Leen Depuydt, Dimitri De Fré, Bart Bruelemans,
Peter Huybrechts, Nathalie Roegiers

ACCREDITATIE Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

PRIJS EN INSCHRIJVING
Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 95 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de
koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.
Inschrijvingen met korting:
Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u
structureel partner bent bij de online inschrijving.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: studententarief van 30 € per persoon. Groepen studenten van minimum
10 personen kunnen deelnemen aan andere voorwaarden. Voor meer info, neem contact op met sec@policingandsecurity.be.
Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef
indien nodig aub het correcte emailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk
3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag
doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
Inschrijving : online via de website van het CPS: www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=388.

Info: Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent
Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be
Website: www.policingandsecurity.be
Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429 - Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3,
B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEBB
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