
COVID-19 CROWD CONTROL 

HOE ZORGT U ERVOOR DAT ER NIET TE VEEL MENSEN OP HET 
STRAND KOMEN? OF IN HET PARK? 

Als mensen zich vooraf op https://ernaartoe.nl registreren, 
voor een bezoek aan het strand, een park of een andere 
publieke ruimte kunt u voorkomen dat er teveel mensen 
aanwezig zijn. Als er op de door hen gekozen dag nog plek is, 
ontvangen ze een e-mail met een unieke QR code. 
 
Daarbij hoeft geen persoonlijke data, anders dan een geldig e-
mail adres, te worden ingevoerd. Het e-mail adres wordt 
natuurlijk wél geverifieerd, anders raken we gereserveerde 
slots kwijt.


CONTROLE 
Op de parkeerplaats of bij de toegang tot het gebied toont de 
bezoeker de QR code (op papier of op een telefoon) aan de 
controleur. Die scant met zijn telefoon de QR code, maar hoeft 
daarvoor geen App te installeren.


De webpagina die geopend wordt geeft groen licht, met aantal 
personen en de locatie waarvoor die geldig is. En registreert 
meteen dat de QR code gebruikt is.


De e-mail adressen en de registraties worden dagelijks 
verwijderd. Er zijn geen verdere persoonsgegevens, dus dit is 
privacy proof.
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applicatie te hoeven installeren, of iemand de juiste 
reservering voor toegang heeft.


De ontvanger van de QR code heeft wel zelf een 
verantwoordelijkheid, namelijk hij moet hem wel 
aanbieden op het juiste tijdstip aan de controleur op de 
juiste plek. De controleur logt in op onze site en scant 
dan de QR code. Als de code te vroeg of te laat 
aangeboden wordt, dan wordt een rood vlak getoond 
(geen toegang). Als de reservering geldig is wordt een 
groen vlak getoond, en meteen de reservering ingelost. 
Een tweede scan van de QR code zal dus rood blijven.


VOORDELEN 
• Een door EasyLogic gehoste website met helpdesk 

en e-mail monitoring voor betrouwbaar uitgaand 
mailverkeer


• Systeem al in gebruik bij overheid en uitgebreid getest 
op penetratie en veiligheid door Fox-IT


• Alleen tijdelijke registratie van e-mail adres, geen 
verdere persoonlijke gegevens


• Gebruik van captcha technologie

• E-mail adressen worden geverifieerd

• Geen overlappende reserveringen per e-mail adres

• Het systeem heeft een throttling functie: teveel 

registraties van één IP adres of één e-mail adres 
worden vertraagd


• Dit voorkomt DDOS (distributed denial of service) 
aanvallen of dat personen allerlei tijdslots reserveren


• Na 24 uur, automatische opschoning van 
reserveringen en e-mail adressen


• Eenmalige, unieke QR code (die niet serieel te 
herleiden is) en die slechts een keer te gebruiken is


• Maak zelf eenvoudig locaties, periodes en 
bezoekersaantallen aan


• Geen applicatie nodig op telefoon van controleur, 
ideaal voor wisselend personeel


• Applicatie en systeem zijn al gebruikt door Ministerie 
van Buitenlandse Zaken voor grootschalige 
evenementen


MEER INFORMATIE 

Voor meer informatie: Peter van Es, EasyLogic

0182-389530


SMART ID SOLUTIONS

VOOR VEILIGHEIDSREGIO’S, 
GEMEENTEN EN PROVINCIES 

EASYLOGIC LEVERT DIT SYSTEEM AAN 
OVERHEIDSDIENSTEN 
U neemt een abonnement op onze dienst, en wij 
registreren een aantal gebruikers voor u.


U bepaalt voor welke locaties (strand, park, de markt) u 
de toegang wil beperken, en hoe u dat doet. Met 
controleurs, BOA’s, verkeersregelaars, het maakt niet 
uit. U bepaalt met welke tijdslots (dagen, dagdelen, of 
slots van een of twee uur) u werkt.


RESERVERINGEN 
Mensen zoeken op onze portal, per provincie, gemeente 
of per type locatie (strand, natuur, park, etc) op een 
bepaalde datum/tijd of ze https://ernaartoe.nl mogen. 
Volwassenen dienen zich altijd zelf te registreren, maar 
mogen tot 3 kinderen uit hetzelfde huishouden 
meenemen.


Als men een 
geschikt 
tijdstip heeft, 
wordt dit 
gereserveerd. 
Vervolgens 
wordt een e-
mail verificatie 
verstuurd, 
zodat we 
weten dat de 
mail-account 
echt is en de 
reservering aan 
zal komen.


In die 
registratie staat 
een token in 
een link. Door 
daar op de 
klikken wordt 

de reservering definitief, en wordt een unieke, niet te 
achterhalen reserveringscode als QR code verstuurd 
naar het e-mail adres. Als dit proces niet binnen 10 
minuten voltooid is, wordt de slot weer vrijgegeven.


CONTROLE 
U werkt met allerlei toegangscontroleurs. Medewerkers, 
BOA’s, verkeersregelaars. Met deze oplossing kunnen 
ze met hun telefoon eenvoudig verifiëren, zonder een 
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