
PILOTS FIELDLAB EVENEMENTEN & GENERIEK KADER RIVM 

 

De pilotevenementen van Fieldlab Evenementen zijn er op gericht om te onderzoeken in 

hoeverre evenementen veilig georganiseerd kunnen worden bij het loslaten van specifieke 

onderdelen van het generiek kader van het RIVM1. 

 

In deze bijlage een overzicht van de maatregelen bij de pilots. 

Overigens wordt in algemene zin aan de bezoekers en betrokkenen van de pilots aangegeven 

dat buiten het evenement, tot het moment van het betreden van het evenemententerrein, het 

generiek kader onverkort van kracht is. Bij het verlaten van het evenement worden de bezoekers 

hier opnieuw op geattendeerd. 

 

Generieke uitgangspunten binnen en buiten 

1. Afstand houden en doorstroming  

Dit wordt voor de pilot evenementen losgelaten, juist omdat het doel is om de contactmomenten 

bij evenementen in kaart te brengen.  

De volgende maatregelen worden wel getroffen 

Maatregelen om te zorgen dat bezoekers/personen anderhalve meter afstand van elkaar kunnen 

houden en voor het beheersen van de bezoekersstroom: 

• Laat bezoekers buiten wachten (met anderhalve meter afstand), als  bij binnen wachten 

anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is. Laat bezoekers pas binnen op de 

gereserveerde tijd (indien van toepassing). Dit wordt gedaan tot het punt waar het 

negatieve testresultaat is gecontroleerd. 

• Laat bezoekers in kleine groepen aankomen/vertrekken en naar binnen/buiten gaan om 

anderhalve meter onderlinge afstand te houden. 

• Houd het kassa-/baliecontact zo beperkt mogelijk. Dat kan door zoveel mogelijk online of 

telefonisch te laten reserveren en online of contactloos te laten betalen. 

2. Hygiënemaatregelen 

De hygiënemaatregelen worden gevolgd. 

  

 
1 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen 
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3. Maximaal aantal bezoekers per ruimte 

Dit wordt voor de pilot evenementen losgelaten, juist omdat het doel is om de contactmomenten 

bij evenementen in kaart te brengen. Door het werken met bubbels wordt wel een gecontroleerde 

omgeving gecreëerd waardoor vooraf duidelijk is in welke ruimten bezoekers zich zullen 

begeven. 

4. Reservering en placering 

Dit wordt voor de pilot evenementen losgelaten, juist omdat het doel is om de contactmomenten 

bij evenementen in kaart te brengen en er ook bubbels zijn met vrije zitting of staanplaatsen. 

Bezoekers reserveren wel vooraf online een ticket en worden gevraagd op verschillende 

tijdstippen bij het evenement te arriveren. 

5. Gezondheidscheck (triage) 

Deze gezondheidscheck wordt uitgevoerd, dit wordt vier uur voor het evenement gedaan. Bij een 

ja op één van de vragen wordt de bezoeker niet toegelaten tot het evenement. 

Indien iemand aan de ingang van het evenement klachten vertoont, kan direct een test worden 

afgenomen. De persoon in kwestie zal niet worden toegelaten tot het evenement, wel is dan 

direct duidelijk of er een besmettingsrisico is.  

6. Ventilatie (alleen voor Type I en Type II evenementen) 

Dit wordt nageleefd bij de pilot evenementen. 

7. Risicogroepen 

Risicogroepen zijn uitgesloten van deelname aan de pilot evenementen.  

8. Persoonlijke beschermingsmiddelen  

Dit wordt bij de pilot evenementen voor bezoekers deels losgelaten, omdat er een aantal 

gedragsonderzoeken wordt gedaan die betrekking hebben op het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Voor personeel wordt dit kader niet losgelaten.  

 


