SNEL SAMEN VERGUNNINGEN REGELEN
MET SLIMME EVENEMENT ASSISTENT

INTRO

Of u nu de vergunning van een straatbarbecue of van

De online applicatie EvenementAssistent maakt dit

een meerdaags festival moet behandelen: bij élke

proces voor alle partijen veel prettiger. Doordat het

aanvraag of melding van een vergunning voor een

proces vergaand is geautomatiseerd, worden alle

evenement komt veel kijken. Vaak verloopt dit proces

relevante vragen direct beantwoord. Zo heeft

onoverzichtelijk en inefficiënt, waarbij talloze mails

iedereen snel overzicht op wat er exact gaat

en documenten heen en weer worden gestuurd

gebeuren. Bovendien werkt u met alle betrokkenen

tussen de organisator, de gemeente en de

samen in één veilige omgeving. Daardoor kunt u de

adviesdiensten.

aanvraag of de melding snel, compleet en samen
behandelen.

EVENEMENT ASSISTENT, WAT IS HET?

AANVRAGEN &
DOSSIER OPBOUWEN

EFFICIËNTE
AUTOMATISERING

De EvenementAssistent is een
webapplicatie voor het aanvragen van
evenementenvergunningen. Vanuit één
omgeving kunnen de organisator, de
adviesdiensten (zoals politie, brandweer,
GHOR) en de behandelende gemeente
samenwerken om het evenement en het
daarmee gepaard gaande risico in kaart te
brengen.

Doordat het proces in
EvenementAssistent vergaand is
geautomatiseerd, worden alle relevante
vragen stap-voor-stap doorlopen. Zo kan
de organisator zijn aanvraag sneller
compleet indienen, doordat de applicatie
hem als het ware van een checklist
voorziet: hij weet direct waar hij allemaal
aan moet denken en welke informatie hij
daarbij moet aanleveren.

Doordat iedereen vanuit één dossier
werkt, kan er centraal worden gecommuniceerd met alle betrokkenen en worden
de administratieve lasten van alle partijen
flink verlaagd. Vanaf de voorbereiding tot
en met de evaluatie van het evenement is
voor iedereen de meeste actuele
informatie altijd op één plek te vinden.

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Alle informatie op één plek voor alle betrokkenen 24/7 toegankelijk

Minder administratieve lasten voor alle betrokkenen

Uitputtende en eenduidige inventarisatie van een evenement

Veiligere evenementen dankzij ingebouwde risicoscan

Besparen van kosten, door automatisering en efficiëntere communicatie

Koppelbaar met interne systemen via StUF

Gezamenlijke evenementenkalender inclusief overlapscan

HOE WERKT HET?

Via de wizard doorloopt de organisator stap-voor-stap alle relevante vragen
voor het aanvragen van de vergunning. Denk daarbij aan de datum, de locatie,

STAP 1
INDIENEN
VAN DE
AANVRAAG

de activiteiten, het aantal bezoekers, etc. De benodigde documenten en
bijlagen kunnen direct bij de aanvraag worden geüpload, maar deze kunnen
ook later aan het dossier worden toegevoegd.
Op basis van alle antwoorden checkt het systeem of en zo ja, welke vergunning
noodzakelijk is, of dat er kan worden volstaan met een melding. Zodra de hele
wizard is doorlopen, wordt de aanvraag of melding direct digitaal ingediend bij
de gemeente(n) waar het evenement zal plaatsvinden.

HOE WERKT HET?

Zodra de organisator de aanvraag heeft ingediend, stuurt de Evenement
Assistent een mail naar uw gemeente dat er een nieuw dossier ter beoordeling

STAP 2
BEHANDELING
DOSSIER

klaar staat. U logt in en behandelt online de aanvraag. U kunt daar alle stappen
nalopen, documenten bekijken, notities toevoegen en mails versturen naar
betrokkenen. Alle partijen hebben altijd toegang tot het dossier en kunnen
daar zaken in veranderen. Denk aan het toevoegen van extra bijlagen of het
aanpassen van de status of categorie-indeling. Zo is het dossier het verzamelpunt van alle documenten en communicatie van alle betrokkenen.
Belangrijk onderdeel van het dossier is de risicoscan. Deze scan wordt
automatisch uitgevoerd, op basis van de antwoorden van de organisator bij het
invullen van de wizard. Vanuit het dossier kunt u automatisch advies aanvragen
bij de hulpdiensten, die de aanvraag bekijken en het advies uitbrengen. Zij
kunnen tevens de evenementenkalender raadplegen, om te zien of er gelijktijdige evenementen zijn waardoor capaciteitsproblemen kunnen ontstaan.

HOE WERKT HET?

Indien alle vragen zijn beantwoord, alle benodigde documenten aanwezig zijn
en het advies is ingewonnen van de hulpdiensten, kunt u besluiten de aanvraag

STAP 3
AFHANDELING
AANVRAAG

voor een vergunning toe te kennen dan wel af te wijzen. Direct vanuit het
systeem wordt een notificatiemail gestuurd aan alle betrokkenen, met daarin
uw besluit.

WAT LEVERT HET OP?
ADVIESDIENSTEN

GEMEENTE
•
•
•
•

•

U kunt veel efficiënter werken, doordat het
aanvraagproces is geautomatiseerd
Het dossier is snel volledig, doordat direct alle details
in kaart worden gebracht
Alle documenten en correspondentie zijn op één plek
online beschikbaar voor alle betrokkenen
Dankzij de risicoscan volgens een landelijke methode,
worden alle denkbare risico’s eenduidig in kaart
gebracht en kunnen uw bestuurders de
veiligheidsrisico’s beter afwegen
U hoeft de landelijke regels en richtlijnen niet steeds te
actualiseren: dat doet de EvenementAssistent voor u

•
•
•
•

•

Het risicoprofiel van elk evenement wordt vastgesteld aan
de hand van een landelijke methode
Alle documenten en correspondentie zijn op één plek
online beschikbaar voor alle betrokkenen
Evenementen tussen gemeenten zijn gemakkelijker te
vergelijken en daardoor is de advisering eenduidiger
Alle evenementen waar zij bij betrokken zijn, zijn in de
applicatie opgenomen, zodat zij hun taak en planning
gemakkelijker kunnen uitvoeren
Dankzij koppelingen met LCMS en de politiekalender is in
de operationele systemen de actuele data uit Evenement
Assistent altijd beschikbaar

ORGANISATOR
•
•
•
•
•

Doordat direct alle details in kaart worden gebracht, is het voor alle partijen veel sneller helder wat er exact gaat gebeuren
Alle documenten en correspondentie zijn op één plek online beschikbaar voor alle betrokkenen
Het evenement wordt behandeld volgens een landelijk eenduidige norm
Een aanvraag is in elke gemeente gelijk, zodat zij hetzelfde evenement eenvoudig bij meerdere gemeenten kunnen indienen
De Evenement Assistent fungeert als een handige checklist

PRAKTISCHE INFORMATIE

RISICOSCAN

KOPPELINGEN

In de EvenementAssistent is een automatische
categorie-indeling van het risico opgenomen, op basis
van meer dan 60 criteria. Denk daarbij aan het aantal
bezoekers, of er sprake is van een nachtverblijf, en
allerlei zaken op het gebied van openbare orde en
brandveiligheid. Deze risicoscan is van belang voor
de inzet van de hulp- en adviesdiensten zoals de
brandweer, politie, GHOR, veiligheidsregio, etc.

De EvenementAssistent sluit graag aan bij uw
bestaande systemen voor zaakafhandeling,
vergunningverlening en archivering. Daarvoor is er een
uitgebreid koppelvlak beschikbaar gebaseerd op StUFzaken. Dit koppelvlak kan continu alle uitwisseling van
data, berichten en bestanden synchroniseren met de
interne systemen van de gemeente.

De risicoscan bestaat uit een automatisch veiligheidsadvies (type A, B of C), vastgesteld volgens een landelijk
eenduidige methode, op basis van een objectieve
indicatie van de risico’s. U kunt in het dossier altijd
een andere categorie-indeling kiezen, maar moet
deze keuze wel verantwoorden.

Met het koppelvlak kunt u gegevens van de
EvenementAssistent toevoegen aan uw zaak- of
vergunningensysteem. Bijvoorbeeld indien de status
verandert of wanneer u een bericht heeft gestuurd. Zo
blijft alle informatie over een evenement op één plek
gebundeld.

MEER WETEN?
Heeft u interesse in de EvenementAssistent
en wilt u er meer van weten? Neem gerust alvast een kijkje
op https://eademo.impactive.nl
Uiteraard komen we graag bij u langs voor een vrijblijvende demo.
Neem gerust contact met ons op via info@decos.com

