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Advies evenementen & COVID-19

Sinds 1 juli 2020 kunnen evenementen onder bepaalde voorwaarden weer worden opgestart. Voor 

evenementenorganisatoren zorgen de maatregelen tegen COVID-19 voor extra uitdagingen. In dit 

advies worden aandachtspunten en tips gegeven over hoe evenementen georganiseerd kunnen 

worden in het nieuwe normaal. Het advies gaat in op de aanvullende maatregelen die evenementen 

organisatoren voor, tijdens en na een evenement kunnen treffen. Het advies kan gebruikt worden 

voor evenementen zonder specifieke of bijzondere risico-factoren i.r.t. COVID-19. Evenementen 

waarbij deze risicofactoren wel aanwezig zijn, vragen om een maatwerk-advies.  

 

I. Voor het evenement 

Bezoekersaantallen 

Voor evenementen geldt dat er geen maximum is van het aantal bezoekers, mits de evenementen-

organisator zorgt voor: (1) vaste zitplaatsen op het evenemententerrein, (2) de bezoekers voor het 

evenement registreert en (3) een gezondheidscheck uitvoert voordat bezoekers het evenementen-

terrein betreden. Mocht dit niet geregeld kunnen worden dan geldt er voor: 

 

 Binnenevenementen: een maximum van 100 bezoekers per ruimte, met vaste zitplaatsen. 

Dit is exclusief het aanwezige personeel. 

 Buitenevenementen: een maximum van 250 bezoekers exclusief het aanwezige personeel. 

 

 

UITZONDERING 

- Op buitenterrassen bij eet- en drinkgelegenheden of op buitenterrassen op een 

evenemententerrein is het verplicht om alle bezoekers te voorzien van vaste zitplaatsen. 

Bezoekers mogen zelf eten of drinken afhalen bij een uitgiftepunt, foodtruck of bar, mits 

loopstromen elkaar niet kruisen en bezoekers overal 1,5 meter afstand kunnen houden 

(dus ook bij het lopen tussen de tafels op het terras). 

 

Locatiekeuze 

De organisator houdt bij de locatiekeuze rekening met de 1,5 meter maatregel. Het kan nodig zijn 

om de inrichting van het evenemententerrein aan te passen of om een andere locatie te kiezen dan 

gebruikelijk.  

 

Reservering 

Het is aan te raden om de organisator te laten werken met reserveringen of kaartverkoop op naam, 

zodat bezoekers na het evenement te traceren zijn voor bron- en contactonderzoek.  
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Planvorming 

De organisator is verantwoordelijk voor de naleving van de COVID-19-maatregelen en bereid zich 

hierop voor door de verwachte risico’s en de getroffen maatregelen op te nemen in het veiligheids-

plan of een separaat COVID-19-plan. Daarnaast kan de organisator scenario’s uit werken, zoals: 

 Wat te doen bij te veel bezoekers op het evenemententerrein? 

 Wat te doen met bezoekers die zich niet houden aan de COVID-19-maatregelen? 

 Wat te doen bij plotseling onstuimig of stormachtig weer, waardoor bezoekers gaan schuilen 

en niet voldoende afstand tot elkaar houden? 

 Wat te doen bij het voortijdig of tijdens het evenementen cancelen van de activiteiten of het 

gehele evenement? Omdat er regionaal of wel landelijk een besmettingspiek optreedt. 

Communicatie 

De organisator informeert medewerkers en bezoekers over de basis hygiënemaatregelen en alle 

andere maatregelen op het evenement. Dit kan voor of tijdens het evenement, bijvoorbeeld via e-

mail, social media, borden of videoschermen. Bezoekers en medewerkers die tijdens een evenement 

of na afloop klachten ontwikkelen die passen bij COVID-19 moeten zich direct melden bij de GGD 

en aangeven dat zij op een evenement zijn geweest. Van organisatoren wordt verwacht dat zij dit 

bericht actief verspreiden. Ook is het belangrijk dat de organisator tijdens het evenement bezoekers 

actief informeert over de drukte op het terrein en hen motiveert om 1,5 meter afstand te houden.  

 

 

TIP 

- Zet alle maatregelen in COVID-19 huisregels zodat iedereen weet wat de regels zijn.  

 

 

II. Tijdens het evenement 

Gezondheidscheck 

Afhankelijk van het bezoekersaantal voert de organisator een gezondheidscheck uit bij de ingang 

van het evenemententerrein. Indien een bezoeker of medewerker klachten heeft die passen bij 

COVID-19, dan kan de toegang tot het evenement worden ontzegd. Klik hier voor meer informatie 

over de gezondheidscheck en klachten die bij COVID-19 passen. 

 

 

TIPS 

- Zorg voor voldoende medewerkers en ruimte bij de ingang. 

- Monitor de publieksdrukte tijdens het evenement. 

- Vraag bezoekers om niet te komen bij te grote drukte. 

- Wijs bezoekers op de COVID-19-maatregelen.  

- Laat bezoekers bij de ingang van het evenemententerrein handhygiëne toepassen. 

- Zorg dat de basis hygiënemaatregelen zichtbaar zijn op posters, schermen en flyers. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rivm.nl/documenten/vragen-triage-aan-bezoeker
https://www.rivm.nl/documenten/vragen-triage-aan-bezoeker
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Toezicht 

De organisator is verantwoordelijk voor de naleving van de COVID-19-maatregelen op het 

evenemententerrein. Hiervoor zijn voldoende personele capaciteit en middelen nodig. 

 

 

TIP 

- Stel een COVID-19-verantwoordelijke aan die toeziet op de implementatie, naleving en 

handhaving van de COVID-19-maatregelen.  

 

Evenemententerrein 

Een logische indeling van het evenemententerrein helpt om wachtrijen en drukte te voorkomen. De 

indeling kan de doorstroming van publiek bevorderen en de organisator helpen bij het naleven van 

de COVID-19-maatregelen.   

 

 

TIPS 

- Voorkom kruisende publieksstromen.  

- Voorkom wachtrijen bij bars, kassa’s, toiletten en publiekstrekkers door te werken met 

vakken of compartimenten. 

- Wijs bezoekers op de COVID-19-maatregelen. Bij voorkeur op meerdere plekken van het 

evenemententerrein. 

- Zet beeldschermen in ter ondersteuning van de show of activiteit.  

- Zorg dat rijen overgaan in looproutes. 

- Zorg voor duidelijke gemarkeerde looproutes.  

- Zorg voor voldoende zitplaatsen.  

- Zorg voor een overzichtelijk evenemententerrein. 

 

Handhygiëne 

De organisator voorziet bezoekers en medewerkers in middelen voor handhygiëne. Ook zorgt deze 

ervoor dat handhygiëne regelmatig en op de juiste wijze wordt toegepast. Daarnaast is het verplicht 

om bij de toiletten water en zeep beschikbaar te stellen, zodat bezoekers hun handen kunnen 

wassen. 

 

 

TIPS  

- Verspreid middelen voor handhygiëne over het evenemententerrein, zeker op plekken 

waar geen stromend water is. 

- Hang flyers op met instructies hoe bezoekers hun handen kunnen wassen. 

- Voorkom zoveel mogelijk handcontactpunten, zoals: deuren, drukknoppen en relingen. 
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Sanitair 

De 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen gelden ook binnen het sanitair. De organisator zorgt 

dat de 1,5 meter afstand hier wordt nageleefd en past indien nodig de indeling en de capaciteit van 

het sanitair hierop aan. Tussen gesloten toilethokjes geldt de 1,5 meter maatregel niet, mits 

bezoekers buiten de hokjes in de sanitaire voorziening wel voldoende afstand kunnen houden.   

 

 

TIPS 

- Voorkom wachtrijen.  

- Plaats op ooghoogte schaamschotten tussen urinoirs. 

- Reinig handcontactpunten regelmatig met een allesreiniger.  

- Zorg voor water, vloeibare zeep, wegwerphanddoekjes en een afvalbak.  

- Zorg voor voldoende capaciteit en beperk het aantal gelijktijdige gebruikers. 

 

Schoonmaak 

De organisator zorgt voor regelmatige reiniging van oppervlakten die veel worden aangeraakt. Deze 

oppervlakten kunnen gereinigd worden met allesreiniger en schone materialen. Het is niet nodig om 

hiervoor desinfecterende middelen te gebruiken. Als uitgangspunt voor het reinigen van het sanitair 

kan de informatiefolder hygiënerichtlijnen sanitaire voorzieningen worden gebruikt. 

Catering 

De uitgangspunten van de (HACCP) zijn toereikend om het kruisbesmettingen te verlagen. De 

organisator zorgt ervoor dat bij uitgiftepunten de 1,5 meter maatregel wordt gehandhaafd en dat op 

plekken waar wordt gegeten en gedronken extra aandacht is voor handhygiëne. 

Ventilatie 

Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden is een goede luchtkwaliteit in binnenruimten 

van belang. De organisator zorgt ervoor dat binnenruimten meerdere malen per dag, voor minimaal 

tien minuten, gelucht worden en een goede ventilatie hebben.  

 

 

TIPS 

- Zorg voor goed onderhouden ventilatiesystemen, airconditioners of andere 

koelsystemen.  

- Het gebruik van ventilatoren in ruimtes waar meerdere mensen verblijven wordt 

ontraden indien er andere mogelijkheden voor verkoeling zijn. 

- Zorg ervoor dat bij het gebruik van ventilatoren de luchtstroom via de muren gaat en niet  

van rechtstreeks van persoon tot persoon. 

 

https://www.vggm.nl/ufc/file2/hgm_internet_sites/unknown/5806522383b7ef7ef20fb79ce819dd8f/pu/Sanitaire_voorzieningen_bij_evenementen.pdf
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Evenementenzorg  

COVID-19 zorgt voor extra uitdagingen bij evenementenzorg. Om verantwoorde evenementenzorg 

te kunnen leveren is de Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVID-19 in het leven groepen. In deze 

richtlijn worden aanvullende eisen gesteld aan evenementenzorgverleners en –organisaties. Deze 

normen worden als de minimale strandaard gezien voor kwalitatief verantwoorde evenementenzorg 

ten tijde van de COVID-19 pandemie. Dit als aanvulling op de Veldnorm Evenementenzorg. 

III. Na het evenement 

Drukte bij de uitstroom van een evenement moet worden voorkomen. De organisator zorgt voor een 

gefaseerde uitstroom van bezoekers. Bijvoorbeeld door activiteiten en voorzieningen stapsgewijs te 

sluiten. Of door OV-vervoerders zich te laten voorbereiden op de uitstroom van bezoekers, zodat de 

uitstroom van het publiek geen belasting oplevert voor het OV. 

 

 

MEER INFORMATIE? 

Klik op de onderstaande links: 

 Hygiënecodes per sector 

 Hygiënerichtlijn voor evenementen 

 Wanneer blijf je thuis i.v.m. COVID-19 

 Hygiëne en COVID-19 

 Instructie handen wassen 

 Coronavirus: wat moet je doen? 

 

 

https://www.evenementenz.org/downloads/Richtlijn_Evenementenzorg_COVID19_V0.8.pdf
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/hygienecodes-haccp/hygienecodes-per-sector
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Wat%20is%20quarantaine
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene
https://www.rivm.nl/documenten/lchv/instructies-handen-wassen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/12/poster-wat-moet-je-doen-coronavirus

