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Op 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (het Besluit BGBOP)
ingevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft het Event Safety Institute (ESI) verschillende bijscholingen verzorgd.
Hoewel het Besluit BGBOP ervoor heeft gezorgd dat we landelijk dezelfde regels hanteren voor het brandveilig
gebruik en de basishulpverlening op overige plaatsen, zorgt het ook voor vragen en dilemma’s bij de toetsing
en de handhaving van deze regels. Daarom bieden we nu een dagdeel verdieping op de meest voorkomende
vragen en dilemma’s in de toepassing van het Besluit BGBOP!

Wat kunnen wij u aanbieden?
In een training van 1 dagdeel (circa 3,5 uur) behandelen wij de vragen en dilemma’s die door uw organisatie
worden ervaren bij het toepassen van het Besluit BGBOP. Deze vragen en dilemma’s worden door onze trainer
in een persoonlijk gesprek (in een fysiek overleg of online) bij u opgehaald en verwerkt in een presentatie die
hij speciaal voor uw organisatie zal samenstellen.
Deze presentatie zal vervolgens de basis zijn waarop de bijscholing aan u en uw medewerkers gegeven zal
worden. De trainer zal u aan de hand van de regels uit het Besluit BGBOP meenemen in de aanpak van
dilemma’s die uw organisatie ondervindt met de toepassing van het Besluit BGBOP en zal u in de meeste
gevallen een passende oplossing of een oplossingsrichting geven waarmee u verder kunt.
Na de bijscholing kunt u ons een jaarlang blijven benaderen als uw vraagbaak voor alle vragen over de
toepassing van het Besluit BGBOP. In deze periode zullen wij uw medewerkers verder helpen met het
begrijpen en het toepassen van het Besluit bgbop.

De investering
ESI biedt u de bijscholing aan voor een vaste prijs van € 199,- per persoon ex. btw. De bijscholing kan zowel op
locatie als online (via Microsoft Teams) gegeven worden. De minimale groepsgrootte bedraagt 10 personen.
De maximale groepsgrootte voor de bijscholing op locatie bedraagt 20 personen en online bedraagt deze 15
personen. Kiest u voor een fysieke locatie, dan dient u te zorgen voor de locatie en faciliteiten ter plaatse.

We hebben u nog meer te bieden!
Mocht u naast een bijscholing op het Besluit BGBOP uw leerbehoefte willen uitbreiden dan kunnen wij de
bijscholing uitbreiden met een tweede dagdeel. Voor het tweede dagdeel kunt u kiezen uit een bijscholing “de
basisbeginselen van crowd management” of het op dit moment actuele onderwerp “reguleren van
evenementen in coronatijd”.
De basisbeginselen van crowd management
In dit dagdeel nemen wij u mee in de basisbegrippen van crowd management. Wat is crowd management, hoe
herkennen we de risico’s, wat zijn veilige dichtheden en doorstroomcapaciteiten bij uiteenlopende situaties en
hoe beoordelen wij dit in het evenementenvergunningsproces.
Reguleren van evenementen in coronatijd
In iedere gemeente komen momenteel (aan)vragen binnen voor het organiseren van evenementen binnen
de 1,5 metersamenleving. In dit dagdeel leert u meer over de toepassing van de regels uit de noodverordening
en de gevolgen van COVID-19 voor de risicoanalyse. Ook wordt ingegaan op crowd management in verband
met handhaving van de 1,5 meternorm.

Investering aanvullende bijscholing
Als u deze bijscholing laat aansluiten, als een tweede dagdeel, op de bijscholing van het Besluit BGBOP dan
hanteren wij een vaste prijs van € 150,00 per persoon ex. btw. U kunt deze bijscholing natuurlijk ook
afzonderlijk door ons kunt laten verzorgen, hierbij hanteren we een prijs van €199,00 per persoon ex. btw.
Ook deze bijscholing kan zowel op locatie als online (via Microsoft Teams) gegeven worden. Voor het aantal
deelnemers hanteren we dezelfde minimale en maximale aantallen als voor de bijscholing van het Besluit
BGBOP.

Interesse?
Mocht u interesse hebben in een bijscholing van één of twee dagdelen dan kunt u contact opnemen per e-mail
via info@esi.email of per telefoon op 085 401 8122.

