Profiel Adviseur
evenementenveiligheid
brandweer
Kern
De adviseur geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente als bevoegd gezag voor de
openbare orde en veiligheid op evenementen. Dit doet hij primair binnen de regionale procesafspraken
en in lijn met de landelijke handreiking evenementenveiligheid (HEV).
Werkzaamheden
In zijn rol als adviseur beschikt hij over de nodige kennis om vergunningsaanvragen en
veiligheidsplannen van evenementen in de breedste zin des woords te beoordelen op aspecten van
brandveiligheid en calamiteiten- crisisbeheersing.
De adviseur is:
➢ bekend met de geldende wet- en regelgeving voor brandveiligheid op (buiten)evenementen en
relevante kennisbronnen op dit gebied;
➢ in staat om een risicoanalyse te maken waarmee hij het bevoegd gezag kan informeren om
weloverwogen besluiten te nemen. Dit doet hij op basis van een risicoanalysemethode die geschikt
is voor evenementen;
➢ in staat zijn oordeelsvorming, conclusies en adviezen helder te onderbouwen in woord en op schrift,
in een adviesbrief op maat op basis van een algemeen format. Hij maakt daarbij waar nodig gebruik
van specialisten binnen de brandweer en bundelt hun input in een omvattend brandweeradvies aan
de gemeente. Hij is zich bewust van de samenhang tussen zijn advies en dat van adviseurs van
andere OOV-diensten en spant zich in om deze adviezen in samenhang met elkaar aan de
gemeente te presenteren. Bij risico-evenementen schrijft hij mee aan een integraal advies vanuit de
OOV-diensten aan de gemeente. In overlegsituaties draagt hij bij aan de beeldvorming en
oordeelsvorming, luistert en argumenteert hij scherp;
➢ in staat toe te zien op een interne terugkoppeling binnen de brandweer van de genomen besluiten
en de gevolgen daarvan;
➢ is in staat tekortkomingen te signaleren tijdens een schouwronde voor opening van een evenement;
➢ is in staat zijn beeld van de risico’s en benodigde maatregelen aan te scherpen door op
evenementen aanwezig te zijn.
Competenties
Het werk van de adviseur evenementenveiligheid brandweer is op MBO- dan wel HBO-niveau,
afhankelijk van de complexiteit van een evenement.
De adviseur:
➢ is in staat flexibel mee te bewegen met de wendingen die regelmatig in een evenementenproces
voorkomen;
➢ kan onder tijdsdruk functioneren wanneer dit nodig is vanwege de ontwikkelingen;
➢ is analytisch en onderzoekend ingesteld;
➢ kan zowel schriftelijk als mondeling overtuigend argumenteren;
➢ is politiek sensitief om in te schatten hoe hij zijn doelen op de meest effectieve manier kan bereiken
in de politieke omgeving waarin evenementen soms tot stand komen;
➢ heeft een breder blikveld dan brandveiligheid en crisisbeheersing en legt dwarsverbanden met
andere disciplines.

