
Checklist voor jouw UNIZO event (maatregelen vanaf 1/9) 

 
De richtlijnen voor fysieke activiteiten 
 

Voor activiteiten van UNIZO zijn er vanaf 1 september geen beperkingen meer, tenzij je meer dan 
200 personen binnen, of 400 buiten bijeen brengt. 

 
Wil je meer mensen uitnodigen? Dan valt je activiteit onder de ‘evenementen’. 
 

Wanneer val je onder 
‘evenementen’? 

Optie 1 
Geen Covid Safe Ticket 

Optie 2 
Deelnemen enkel met Covid 

Safe Ticket 
- Vanaf meer dan 200 personen 

binnen  
- Vanaf meer dan 400 personen 

buiten   
 
(Vanaf 1 oktober worden de 
cijfers verhoogd tot resp. 500 
binnen en 750 buiten) 

- Iedereen zit 
- Iedereen mondmasker 
- Iedereen houdt afstand 

- CERM*/CIRM* verplicht 

- Geen mondmasker 
- Niet blijven zitten 
- Geen afstand houden 

- Geen CERM/CIRM invullen 

 
*CERM: Covid Event Risk Model (evenementen buiten) 
*CIRM: Covid Infrastructure Risk Model (evenementen binnen) 
 
Vooraf – De voorbereiding bij evenementen 

 
1. Vul het CERM/CIRM in om na te gaan of je kan organiseren. 
2. Vraag met die CERM/CIRM toestemming aan je lokale overheid. 

 

• Covid Safe Ticket enkel toegankelijk voor wie: 
o Meer dan 2 weken volledig gevaccineerd is. 
o Maximaal 6 maanden geleden positief testte. 
o Een negatief PCR-testresultaat van max. 48 uur oud kan voorleggen. 

• Vraag en bespreek de algemene richtlijnen van de locatie. 

• Breng je adviseur lokale werking / regioverantwoordelijke op de hoogte. 

• Stel een corona-SPOC aan die verantwoordelijkheid opneemt op het event. 

• Doorloop onderstaande checklist. 
 
1. Hygiëne – dit kan je doen bij evenement optie 1 

• Stel middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking. 

• Desinfecteer tafels & stoelen vóór en na de activiteit. 

• Extra aandacht voor voorwerpen die vaak aangeraakt worden. 

• Verwijder/vermijd voorwerpen die je niet goed kan reinigen.  
 

2. Crowdmanagement - dit kan je doen bij evenement optie 1 

• (Hang de UNIZO poster meermaals uit.) 

• Doorloop de ‘last mile’, met duidelijke aanwijzingen. 
 

3. Netwerking - dit kan je doen bij evenement optie 1 

• Elke deelnemer behoudt dezelfde stoel.  

• Tip: plaats mensen op een barkruk of breng duidelijke markeringen aan op de grond. 

https://www.covideventriskmodel.be/
https://www.covideventriskmodel.be/cirm
https://www.covideventriskmodel.be/
https://www.covideventriskmodel.be/cirm
https://www.covideventriskmodel.be/
https://www.covideventriskmodel.be/cirm
https://www.covideventriskmodel.be/cirm
https://www.covideventriskmodel.be/cirm
https://bestuurdersnet.unizo.be/sites/default/files/inline-files/A3%20Affiche%20corona.pdf


 
4. Communicatie vooraf en nadien 

• VERPLICHT: inschrijven via de UNIZO website: Algemene Voorwaarden +  COVID-richtlijnen. 
o Krijg een automatische stop bij overschrijding capaciteit.  
o We zorgen ervoor dat je aansprakelijkheid niet in het gedrang komt: 

▪ Digitale en automatische verklaring op eer en geweten.  
▪ Digitaal en automatisch attest voor afstand van aansprakelijkheid.  

o Hoe? Vul je activiteit in op het bestuurdersnet.  

• VERPLICHT: stuur de dag voordien een bevestigingsmail (voorbeeld) naar de deelnemers: 
o Met inlichtingen over de coronamaatregelen die gelden: die vind je hier. 
o Met de veiligheidsmaatregelen die UNIZO voorziet. 
o Met duidelijke verwachtingen naar de deelnemers. 
o Hang de UNIZO poster uit. 

 
5. Documenteer en evalueer 

• Bewaar het CERM/CIRM en verslag en neem mee naar het event. 

• Houd de namen van alle deelnemers bij, bezorg hen daags nadien een evaluatiemail. 
 

6. Annuleren? 

• Volledige annulatie: deelnemersbijdrage verplicht terugbetalen. 

• Je kan de activiteit ook aanpassen: dan is geen terugbetaling nodig. 
o Uitstellen naar later moment. 
o Aanpassen van fysiek naar online event. 

• Tip: maak duidelijke afspraken met jouw leveranciers. 
 

Alle nuttige links op een rij 
• Covid Event Risk Model 
• UNIZO.be: algemene voorwaarden & richtlijnen 
• Download de UNIZO poster     →  
• Plaats je event op unizo.be 
• Bereken de automatische zitafstand 
• Attest voor afstand van aansprakelijkheid voor organisatie 
• Verklaring op eer voor deelnemers 
• Model-clausule betreffende mogelijke annulatie van event  

 

http://www.unizo.be/
https://www.unizo.be/algemene-voorwaarden
https://bestuurdersnet.unizo.be/je-activiteit-op-unizobe
https://bestuurdersnet.unizo.be/sites/default/files/inline-files/Voorbeeld%20bevestigingsmail.pdf
https://www.unizo.be/overlegcomite-11-mei-deze-versoepelingen-mag-je-verwachten
https://bestuurdersnet.unizo.be/sites/default/files/inline-files/A3%20Affiche%20corona.pdf
https://www.covideventriskmodel.be/
https://www.covideventriskmodel.be/cirm
https://bestuurdersnet.unizo.be/sites/default/files/inline-files/Modelclausule%20betreffende%20mogelijke%20annulatie%20event.pdf
https://www.covideventriskmodel.be/cirm
https://www.unizo.be/algemene-voorwaarden
https://bestuurdersnet.unizo.be/sites/default/files/inline-files/A3%20Affiche%20corona.pdf
https://bestuurdersnet.unizo.be/je-activiteit-op-unizobe
https://www.flandersmake.be/nl/nieuws/flanders-make-helpt-horeca-en-vele-andere-sectoren-heropstarten-met-optiseats-programma?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nat20210518bestuurdersmailextra&utm_content=bereken+de+automatische+zitafstand
https://bestuurdersnet.unizo.be/sites/default/files/inline-files/Attest%20afstand%20van%20aansprakelijkheid_0.pdf
https://bestuurdersnet.unizo.be/sites/default/files/inline-files/Verklaring%20op%20eer.pdf
https://bestuurdersnet.unizo.be/sites/default/files/inline-files/Modelclausule%20betreffende%20mogelijke%20annulatie%20event.pdf

