
 

 

 

 

✓ Vraag de algemene richtlijnen van de locatie op. En spreek deze door met je contactpersoon 
ter plaatse. 

✓ Controleer bij je lokale overheid of er voorschriften zijn die je moet volgen. 
✓ Organiseer steeds met je adviseur lokale werking / regioverantwoordelijke 
✓ Bepaal de capaciteit met respect voor social distancing.  

o Maximaal 40 deelnemers indoor als activiteit of professioneel event. 
o Maximaal 200 deelnemers indoor volgens de regels van het evenementenprotocol. 
o Maximaal 400 deelnemers outdoor. 

De algemene richtlijn is 4m² netto-ruimte per deelnemer. 
✓ Scan het event op het COVID Event Risk Model. 

o Ga enkel verder met organiseren wanneer de eventscan groen kleurt. Kleurt de 
eventscan oranje of rood? Bekijk het protocol om parameters aan te passen naar 
behoren. 

o Sla de eventscan op en neem mee naar de volgende vergadering én het event. 
✓ Stel een corona-verantwoordelijke aan die een signaalfunctie naar gasten én organisatie 

opneemt voor het gehele event.  
 
2.  

✓ Laat deelnemers inschrijven via de UNIZO.be website. 
✓ Download de UNIZO poster, print op A3 en hang meermaals uit. 
✓ Voorzie de veiligheidsrichtlijnen, en geef die mee op het moment van inschrijving. 

 
 

✓ Desinfecteer het lokaal vóór de activiteit (incl. tafels & stoelen). 
✓ Extra aandacht voor voorwerpen die vaak aangeraakt worden. 

(deurknoppen, lichtschakelaars, werkbladen, toiletten, kranen, trapleuning, …) 
✓ Verwijder/vermijd voorwerpen die je niet goed kan reinigen. 
✓ Zet de deuren/ramen van de zalen open. 
✓ Gebruik geen individuele ventilatoren die het virus kunnen verspreiden. 

 
4.  

✓ Voldoende handgel.  
✓ Papieren doekjes (geen handdoeken).  
✓ Vuilbak met gesloten deksel of voetpedaal. 
✓ Mondmaskers indien een deelnemer er geen heeft of het stuk gaat.  
✓ Desinfecterende spray om tafel en stoelen te ontsmetten + doekjes. 

 
 

✓ Hang de richtlijnen meermaals uit. 
✓ Doorloop de ‘last mile’, van parking tot onthaal. Zorg voor heel duidelijke aanwijzingen voor 

een vlot verloop zodat er geen file of wachtrij ontstaat buiten, aan de bar of aan de toilet.  
✓ Voorzie looplijnen zoals eenrichtingsverkeer en aparte in- en uitgangen waar nodig (te smal, 

te druk, …). 
✓ Gebruik hulpmiddelen zoals markeringen, linten of fysieke barrières. 

https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/#evenementen
https://www.covideventriskmodel.be/
https://www.covideventriskmodel.be/protocol
https://bestuurdersnet.unizo.be/sites/default/files/inline-files/A3%20Affiche%20corona.pdf


 

✓ Vermijd pauzes of zorg dat mensen op hun plaats blijven tijdens de pauze.  
✓ Onthaal 

o Organiseer je onthaal digitaal en zorg dat mensen zich snel aanmelden.  
o Hang de richtlijnen uit. 
o Geen badges of naamkaartjes die van een tafel worden genomen.  
o Vermijd tafels waarop brochures kunnen genomen en teruggelegd worden. Indien 

gewenst legt men beter een bundeltje of brochure of blocnote en stylo op elke stoel.  
✓ Weeg de afstand tussen toiletten en lavabo’s af. 
✓ Vermijd gebruik van een lift. 
✓ Wisselen van groepen. 

o Werk met timeslots (bv. bij bedrijfsbezoeken). 
o Voorzie ruim voldoende tijd om te wisselen. 

 
 

✓ Vermijd ten allen tijde dat mensen door elkaar lopen. 
✓ Plaats mensen op een barkruk of breng duidelijke markeringen aan op de grond. 
✓ Hanteer de 1,5 meter. 
✓ Elke deelnemer behoudt dezelfde stoel en tafel. 
✓ Maximaal 10 personen per tafel, op 1,5 meter afstand. 
✓ Ontsmet de tafel en stoelen na gebruik. 

 
 

✓ Verkoop van drank of eten is verboden.  
✓ Ook het aanbieden van koffie/water/thee/frisdrank en snacks is verboden.  

✓ Deelnemers kunnen evenmin zelf voeding of drank meebrengen om ter plaatse te nuttigen. 

 

 

✓ Verplicht inschrijven via www.unizo.be.  
o Automatische registratie en registratiestop bij voldoende deelnemers. 
o Digitale en automatische verklaring op eer en geweten. 
o Digitaal en automatisch attest voor afstand van aansprakelijkheid. 

✓ Communiceer in overleg met je adviseur lokale werking / regioverantwoordelijke. 
✓ Stuur de dag voordien een bevestigingsmail met de praktische info 

 
 

✓ Bewaar en druk het COVID Event Risk Model verslag af. 
✓ Houd een lijst bij met de namen van alle deelnemers/aanwezigen. 
✓ Bezorg alle deelnemers daags nadien een evaluatiemail. 

 
 

✓ Als de activiteit volledig moet worden geannuleerd, zal de deelnemersbijdrage helaas 
moeten worden terugbetaald. Je kan je niet beroepen op overmacht. Als de activiteit digitaal 
kan doorgaan, of kan verschoven worden naar een later tijdstip, is er geen terugbetaling 
nodig. 

✓ Tip: maak duidelijke afspraken met jouw leveranciers. 
 

http://www.unizo.be/
https://bestuurdersnet.unizo.be/sites/default/files/inline-files/Modelclausule%20betreffende%20mogelijke%20annulatie%20event.pdf

