
TIP: Laat je microfoon op mute staan.



Inleiding: Wat zijn evenementen? 

DEEL 1: Toelichting bij het draaiboek

DEEL 2: Vraag-en-antwoord

Welkom



De zes gouden regels
Voor het individu 



Inleiding



Wat zijn evenementen?

NIET: Horeca-activiteiten / activiteiten met drinkgelegenheid.

NIET: activiteiten gelinkt aan het nachtleven (nachtclubs)

NIET: massa-evenementen



Activiteiten of  
ontmoeting
zonder verkoop van 
consumpties

Activiteiten of ontmoeting
met verkoop van 
consumpties

Evenementen

A. Volgen algemene 
jeugdwerkregels

B. Volgen regels van 
drinkgelegenheden

Jongeren mogen zelf drinken 
of eten meenemen (non-
alcoholisch)

Alle soorten drank 
mogen verkocht worden

50 pers. In bubbels Max. 200 pers. (binnen)
Max. 400 pers. (buiten)

+ uitzonderingen



Horeca maatregelen
Verplicht:

Zittend consumeren met bestellen en bedienen aan tafel, niet aan de toog 

In persoonlijke bubbels

Sluitingsuur: 1u

Versterkte muziek max. 80 dB

Medewerkers: mondmaskers en strikte handhygiëne

Sanitair, tafels en stoelen regelmatig reinigen

Glazen wassen met heet water

Handen wassen & drogen met papier



Horeca maatregelen

Adviezen: 

- Cashless betalen

- Reservatiesysteem voorzien

- Glazen met heet water wassen

- Voldoende ventilatie



Activiteiten of  
ontmoeting
zonder verkoop van 
consumpties

Activiteiten of ontmoeting
met verkoop van 
consumpties

Evenementen

A. Volgen algemene 
jeugdwerkregels

B. Volgen regels van 
drinkgelegenheden

Sectorspecifiek: 
cultuurprotocol, sectorgids 
professionele kunsten, covid
event protocol, 
horecaprotocol

Jongeren mogen zelf drinken 
of eten meenemen (non-
alcoholisch)

Alle soorten drank 
mogen verkocht worden

Versterkte muziek luider dan 
80 dB en andere (live) 
optredens

50 pers. Zittend in persoonlijke 
bubbels 

Max. 200 pers. (binnen)
Max. 400 pers. (buiten)

+ uitzonderingen



CERM: COVID Event Risk Model

➢ COVID-veiligheidsrisico van elk event meten

➢ Kleurenlabel als referentie voor lokale overheden 

bij het verlenen van vergunningen

Meer dan 200 aanwezigen: verplichte scan

Kleinere events: sterk aangeraden. 

Invullen op basis van het draaiboek



Deel 1: Het draaiboek



Deel 1: Het draaiboek
Voor het evenement



Voor het evenement
Waar en wanneer gaat het evenement door

- Plaats: buiten of binnen

- Focus: lokaal, regionaal, internationaal… 

- Duur: korte events vs. meerdaagse evenementen

- Niet tussen 1u ‘s nachts & 6u ‘s ochtends

- !!! Niet bij een nieuwe uitbraak, volg de maatregelen van de geldende fase. 



Voor het evenement
Bereken je publiekscapaciteit

!!! De locatie bepaalt het werkelijke aantal toeschouwers.

➢ Individueel: 4 m²/ zittend en 10 m² / staand

➢ OF in bubbels 
➢ op 1,5m afstand van elkaar (hart tot hart)

➢ Geen contact met andere bubbels

➢ Vertalen naar ticketverkoop



Voor het evenement
Publiekscirculatie en crowd management 

Teken dit uit op een grondplan

Afstand

➢ 1,5 meter OF mondmaskers OF beschermingswanden 

Aankomst & vertrek

➢ Aan inkom, maar ook parking, fietsenstalling etc… 

➢ 1,5 meter markeren 

Sanitair

➢ Wachtrijen 

➢ Afstand tussen urinoirs

➢ Voldoende capaciteit voorzien 

TIPS

➢ Eenrichtingsverkeer aangeven met pijlen 

➢ Houdt rekening met fysieke beperkingen van gebouwen (smalle doorgangen etc) 

➢ Gemeenschappelijke oppervlakken: verboden aan te raken!



Voor het evenement
Toegangsvoorwaarden

Deelname verboden

➢ Personen die ziek zijn

➢ Personen die de laatste 7 dagen klachten hadden 

Zowel voor bezoekers als medewerkers!

Risicogroepen: 

➢ Ouderen: charter met richtlijnen door Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

➢ Personen met een onderliggende aandoening: risico is afhankelijk van aard & moet individueel 

besproken worden met de behandelende arts

Sluit niet zomaar doelgroepen uit! 



Voor het evenement
Registratie en voorverkoop

➢ Sterk aangeraden 

➢ Veiliger & minder (cash-)betalingen tijdens het evenement

➢ GDPR!

➢ Alternatief: publiekstelling



Voor het evenement
Corona aanspreekpunt

… voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen voor, tijdens en na het evenement. 

Naam & contactgegevens in het draaiboek

Kenbaar via website of (facebook-)eventpagina



Voor het evenement
Medewerkers

➢ Houden zich ook aan de richtlijnen van het evenement: voorbeeldfunctie

➢ Worden NIET meegeteld in het maximum aantal bezoekers 

➢ Circulatieplan voor de medewerkers (backstage)

➢ Mondmaskers 
➢ indien er geen afstand gehouden kan worden 

➢ Eet-/ en drinkgelegenheid

➢ Zieken > zorg voor back-up 

➢ Registratie > contact tracing



Voor het evenement
Artiesten

➢ Maatregelen in samenspraak met sector & GEES: sectorgids professionele kunsten

➢ Afstand bewaren: 
➢ 1,5 m op het podium én 2 m tussen zangers en blazers

➢ Afstand tot publiek min. 2 meter

➢ Afstand backstage tussen technici, roadies, backliners

➢ Contact tussen artiesten beperken 

➢ OF mondmaskers OF plexi afscheidingen

➢ Basis voor podiumplan

➢ Instrumenten niet uitwisselen 

OF 72u in quarantaine + ontsmetten



Voor het evenement
Noodprocedure

Pas je bestaande noodprocedure aan, aan de extra coronamaatregelen

➢ Bepaal op voorhand wat je doet bij besmetting

➢ Denk na over gegevensverzameling

➢ De Ambrassade: crisiscommunicatie

➢ Zichtbaar zieke mensen naar huis sturen (richtlijnen Sciensano)



Voor het evenement
Communicatie

Cruciaal voor een veilige heropstart!

➢ Voor, tijdens en na het evenement

➢ Medewerkers, artiesten en bezoekers 

Wat? 

- Toegangsvoorwaarden

- Veiligheidsmaatregelen: mondmaskers, circulatieplan etc. 

- Afspraken bij besmetting 

- Gegevens corona aanspreekpunt



Deel 1: Het draaiboek
Tijdens het evenement



Tijdens het evenement
Hygiënische maatregelen

Regelmatig wassen of ontsmetten

➢ Handen van medewerkers én bezoekers

➢ Veelgebruikte contactoppervlaktes

➢ Materiaal 

Hoe? 

➢ Extra wastafels voor het publiek mét zeep 

en papieren handdoeken

➢ Ontsmettingsgel op contactrijke plaatsen 

➢ Reinigingsplan opstellen



Tijdens het evenement
Verwelkoming publiek en publiekstelling

Publiekstelling? 

➢ Verplicht!

➢ Als er geen voorverkoop is

➢ Werk met klikkers of gelimiteerd aantal polsbandjes 

Begeleiding publiek naar hun plaatsen

➢ Aangeraden 



Tijdens het evenement
Communicatie en sensibilisering

De juiste info op strategische plaatsen 

Circulatieplan: 

➢ pijlen die looprichting aangeven 

➢ Handen wassen en ontsmetten 

Algemene sensibiliseringsinformatie 

Verplichting mondmasker

Gegevens corona aanspreekpunt

Als organisator: bezoekers en medewerkers 

wijzen op geldende maatregelen



Tijdens het evenement
Het aanbieden van consumpties

= horeca maatregelen

- Voorkeur naar zittend consumeren, anders consumeren aan statafels

- Bestellen en bedienen aan tafels is verplicht

- 1,5 m tussen de tafels / bubbels

- Cash vermijden 

- Sluitingsuur: 1u 

- Geluidsbeperking: 80 dB (uitzondering voor evenementen) 

- Glazen wassen: met heet water

& aangepaste maatregelen voor eetgelegenheden 



Tijdens het evenement
Mondmaskers

- Verplicht voor medewerkers die instaan voor consumpties 

en/ of in nauw contact staan met het publiek

- Verplicht bij evenementen binnen 

- Wanneer social distancing niet kan gegarandeerd worden 

- Bij elektronisch versterkte muziek luider dan 80 dB

Mag afgenomen worden om iets te drinken. 



Tijdens het evenement
EHBO

➢ Mondmasker en handschoenen verplicht 



Tijdens het evenement
Backstage en medewerkersruimte

Dezelfde principes als voor de publieksgedeelten: 

➢ Hygiënische maatregelen volgen

➢ Onderling 1,5 meter afstand 
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Na het evenement

Hygiënische maatregelen en afstandsprincipes bij de afbraak 

➢ handschoenen, mondmaskers, handen wassen… 

➢ Ontsmet al het materiaal bij het opbergen 

Noodprocedure bij besmetting 

➢ Afstemmen met gemeente en Vlaams agentschap zorg en gezondheid afdeling 

infectieziektenbestrijding.

➢ Bezoekers melden besmetting aan corona aanspreekpunt

Publieksregistratie

➢ Tot 30 dagen na je evenement bijhouden. Daarna wissen



Deel 2: vraag-en-antwoord




