
 

FIELDLAB – OPZET PILOT EVENEMENTEN 
Voor het onderzoek naar de mogelijkheden om meer bezoekers toe te kunnen laten bij 
evenementen, maar ook in theaters, bioscopen en andere gelegenheden, heeft Fieldlab 
Evenementen een achttal pilot evenementen uitgewerkt. Fieldlab Evenementen is met dit specifieke 
doel opgericht door Alliantie van Evenementenbouwers en Eventplatform en de Ministeries van 
VWS, J&V, OCW en EZK. 
 
Belang voor de samenleving 
Het programma van Fieldlab Evenementen is gericht op differentiatie van verschillende 
evenementen en situaties en te komen tot een veilige en verantwoorde capaciteitsvergroting.  
Met de data die worden verzameld kan er hopelijk tot een set aan alternatieve maatregelen worden 
gekomen (die anders zijn dan huidige maatregelen) en die voor veel partijen in de samenleving 
uitkomst biedt om weer op een veilige, maar ook economisch verantwoorde wijze te opereren.  
 
Evenementen 
Doel van het wetenschappelijk onderzoek is om in zo realistisch mogelijke omstandigheden data te 
verzamelen. Daarom is ervoor gekozen om de pilots rondom evenementen te organiseren. De 
volgende pilots staan in de planning: 
 

Omschrijving Voorlopige data Locatie Organisator Personen 
Congres 
Type I 

15 februari 2021 Beatrix Theater - 
Utrecht 

Eventplatform  500 

Theater 
Type I 

20 februari 2021 Beatrix Theater - 
Utrecht 

Loens Theater BV / 
Stage Entertainment 

500 

Voetbalwedstrijd 
Type III 

21 februari 2021 Goffert Stadion - 
Nijmegen 

N.E.C. Nijmegen /  
KNVB 

1500 

Voetbalwedstrijd  
Type III 

28 februari 2021 Yanmar Stadion - 
Almere 

Almere City FC /  
KNVB 

1500 

Concert  
Type II 

5 maart 2021 Ziggo Dome – 
Amsterdam 

Mojo / ID&T 1300 

Dance Event 
Type II 

6 maart 2021 Ziggo Dome –  
Amsterdam 

Mojo / ID&T 1300 

Muziekfestival 
Type IV 

12 maart 2021 Walibi Holland – 
Lowlands terrein 

Mojo / ID&T 1500 

Dancefestival 
Type IV 

13 maart 2021 Walibi Holland – 
Lowlands terrein 

Mojo / ID&T 1500 

 
De in dit document beschreven maatregelen gelden voor alle bovengenoemde en beschreven pilot 
events.  
 

Ministeriële regeling 

Om evenementen met publiek wettelijk toe te staan, is er een ministeriële regeling1 geschreven die 
dit mogelijk maakt en op 22 januari door middel van een kamerbrief2 is voorgelegd aan de Tweede 
Kamer door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

In de ministeriële regeling is opgenomen dat het regulier kader van het RIVM bij de pilots losgelaten 
mag worden. De reguliere afspraken ten aanzien van openbare orde en veiligheid en vergunningen 

 
1 Zie Ministeriële regeling, als bijlage aangeleverd 
2 Zie Kamerbrief dd 22 januari, als bijlage aangeleverd 



 

op lokaal en/of regionaal niveau zijn van kracht. De organisator van het evenement of de 
evenementlocatie heeft hierover afspraken met de lokale/regionale overheid. Uitgangspunt is dat 
deze opzet wordt afgestemd met de betreffende Burgemeesters vanuit één van de betrokken 
ministeries.  
 
Veiligheid 
Het RIVM heeft geadviseerd over de onderzoeksopzet. Om de veiligheid voor de bezoekers en 
medewerkers die deelnemen aan het onderzoek te waarborgen, worden de volgende maatregelen 
genomen:  
 

• kwetsbare groepen zijn uitgesloten 
• maximaal 48 uur vooraf een PCR-test 
• Sneltest op locatie voor ‘last-minute’ aanmeldingen 
• triage en temperatuurmeting voorafgaand aan de entree 
• (PCR-)test vijf dagen na afloop van het evenement 
• Bezoekers wordt dringend verzocht om tot de uitslag van deze test na afloop van het 

evenement geen kwetsbare groepen te bezoeken 
• Tot slot wordt de deelnemers geadviseerd om de Coronamelder app te installeren 

 
De PCR testen vooraf en achteraf worden verzorgd door SAN, een partij die is vastgelegd door VWS. 
Deze maken geen onderdeel uit van het onderzoek, de resultaten worden ook niet aan de 
onderzoekers of de organisatoren bekend gemaakt, maar uitsluitend aan de deelnemer. Deze kan de 
uitslag laten zien bij de ingang van het evenement, dmv een e-mail of DigiD screenshot. 
 
Risiconiveau 
Vanwege de genomen maatregelen kunnen de experimenten op een zo veilig en verantwoord 
mogelijke manier georganiseerd worden. 
 
Onderzoeksopzet 
De bezoekers worden bij de acht evenementen opgedeeld in bubbels, die tijdens het onderzoek van 
elkaar gescheiden zijn. Per bubbel (bijvoorbeeld 6x250 in Nijmegen, 700, 600 en 200 in Almere) 
worden diverse maatregelen gehanteerd om de invloed van bijvoorbeeld indeling op de tribune te 
zien op het aantal contactmomenten. De onderzoekers die zijn verbonden aan de pilots zijn het 
RadboudUMC, TU Delft, BUAS, TU Twente, TU Eindhoven en TNO. 
 
Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen richten zich op de volgende onderwerpen: 
 
Gedrag 

• Op welke wijze kunnen wij het gedrag beïnvloeden van onze bezoekers? 
 
 
 
 
 
 

• steekproef sneltesten  
 
 
Verantwoordelijkheid landelijke / regionale / lokale overheid 
 



 

Verantwoordelijkheid organisator / onderzoekspartij / Fieldlab Evenementen 
Fieldlab Evenementen is geen juridische entiteit. Om die reden is er gekozen voor een opzet waarbij 
Fieldlab een coördinerende rol heeft tussen de organisator van de pilot evenementen (zie tabel) en 
de verschillende onderzoekspartijen. De organisator van het evenement sluit de overeenkomst met 
de bezoeker van het evenement af, door middel van de transactie waarbij de reservering plaats 
vindt. Dit wordt op de voor de aanschaf van een toegangsbewijs reguliere wijze gedaan, met inbegrip 
van acceptatie van de voorwaarden en het privacy statement. Aanvullend worden deze nogmaals 
bevestigd in de communicatieflow3. 
 
Afstemming burgemeester/gemeentes/lokale GGD 
Fieldlab Evenementen heeft actief contact gezocht met de gemeente en betrokken instanties om de 
pilots te bespreken. Naar aanleiding van de verzoeken van de verschillende partijen is hier op 
individuele basis duidelijkheid verschaft ten aanzien van de aanpak en procedures en heeft 
afstemming plaats gevonden. Hierop is bijvoorbeeld scenarioplanning met GGD geschreven4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dataverwerking & Privacy 
Om de privacy te garanderen wordt ervoor gekozen om de data geanonimiseerd te verzamelen. Er is 
een strikte scheiding tussen: 
 

1. Persoonsgegevens – deze zijn bij de kaartverkoper / organisator aanwezig 
2. Medische gegevens aangaande PCR testen – deze zijn bij SAN aanwezig 
3. Onderzoeksdata – deze zijn na afloop bij Breda University of Applied Sciences en Radboud 

UMC aanwezig 
4. Communicatiedata – de communicatie verloopt via de Close App, deze data worden 

opgeslagen bij Close zelf, dit is voor persoonsgegevens volledig AVG proof.  
 
Partijen stellen onderling verwerkingsovereenkomsten op om de juiste behandeling van data te 
garanderen. Het privacy statement wordt opgesteld door Bureau Brandeis. Acceptatie van dit 
statement door de bezoeker van het evenement wordt expliciet gevraagd in de communicatieflow.1 
De Functionarissen Gegevensbescherming van RadboudUMC en BUAS zijn verantwoordelijk voor de 
bescherming van de privacy en het juiste gebruik van de data. 
 
Indien ten behoeve van bijvoorbeeld bron- en contactonderzoek koppeling van data noodzakelijk is, 
rekenen wij op actie en/of ondersteuning vanuit betrokken ministerie(s). 
 
Communicatie met de bezoekers 

Communicatie met de bezoekers verloopt in verschillende fases via verschillende kanalen. In dit 
overzicht de functionele communicatie met betrekking tot de onderzoeken. De app wordt uitgebreid 
met de informatie vanuit de club m.b.t. het evenement: 

1. Oproep tot het inschrijven voor de pilot 

 
3 Zie bijlage communicatieflow 
4 Zie bijlage scenario’s GGD 



 

a. Deze communicatie loopt via de reguliere communicatiekanalen van de organisator.  
i. Door middel van een persbericht, mailing aan seizoenkaarthouders en 

businessclubleden voor de voetbalclubs, mailing aan vaste achterban door 
Guido Weijers en mailing aan de achterban door Eventplatform voor bezoek 
aan het zakelijk congres. 

ii. In de boodschap de voorwaarden (testen vooraf en achteraf) en feit dat het 
een onderzoek betreft. 

b. Kaartverkoop via de organisator 
i. Akkoordverklaring met Algemene Voorwaarden5 door bezoeker bij 

reservering. 
2.  Bevestiging van deelname aan de pilot 

a. Via ticketpartij van de organisator 
i. In de mail met het ticket en op de bevestigingspagina van het ticket wordt 

aangegeven dat de Close app moet worden gedownload voor verdere 
communicatie. 

3. Alle communicatie voorafgaand aan de pilot (tenzij anders aangegeven via de Close app6) 
a. Oproep test voorafgaand aan het evenement 

i. Link naar het formulier van SAN om een tijdstip te reserveren, binnen 48 uur 
voor aanvang. 

ii. Tevens krijgt de bezoeker direct de optie om een afspraak te plannen voor 
de test achteraf. 

iii. Via SAN terugmelding van het resultaat aan de bezoeker. Dit dient als 
toelatingsbewijs bij de pilot. Bij positief resultaat via SAN de oproep om niet 
naar de pilot te komen, maar thuis in quarantaine te gaan. 

b. Oproep voor het installeren van de Coronamelder app 
c. Oproep melden testresultaat 

i. Indien een automatische koppeling niet mogelijk is of haalbaar is, verzoek 
om aan te geven wat het testresultaat is, tbv statistische doeleinden 

d. Info indeling bubbels 
e. Info verwachte aankomsttijd 
f. Info houden aan RIVM richtlijnen onderweg naar de evenementlocatie. 
g. Triagevragen – medische data 

i. Link naar een apart formulier, waar deze data op veilige wijze kunnen 
worden opgeslagen. Bij één of meer ‘ja’ antwoorden de oproep om direct 
naar huis te gaan. 

h. Info sneltest ondergaan 
i. Info temperatuurmeting 
j. Gedragsregels bubbel 

i. Horeca 
ii. Vertrektijd 

4. Communicatie tijdens de wedstrijd 
a. Oproep gedrag in de rust herhalen (stadionspeaker) 
b. Ondersteuning op juiste wijze verlaten stadion en inleveren tags (stadionspeaker) 
c. F&B instructies in de rust (Close app) 

5. Communicatie na afloop van de pilot 

 
5 Zie bijlage Algemene Voorwaarden 
6 Zie ter illustratie de bijlage communicatieflow Close App 



 

a. Enquêtevragen gefaseerd (Close app) 
b. Navraag klachten of besmetting (Close app) – medische data 
c. Oproep test na afloop van het evenement 

i. Link naar het formulier van SAN om een tijdstip te reserveren, op de vijfde 
dag na afloop van het evenement. 

ii. Via SAN terugmelding van het resultaat aan de bezoeker. Dit dient als 
toelatingsbewijs bij de pilot. Bij positief resultaat via SAN de oproep om niet 
naar de pilot te komen, maar thuis in quarantaine te gaan. 

  



 

CUSTOMER JOURNEY 
Om een goed beeld te schetsen van de verschillende stappen hebben we de customer journey van 
het evenementenbezoek, die de basis vormt voor de bouwstenen van het Fieldlab, gekoppeld aan de 
verschillende stappen die gezet worden. 

 

Per fase staan de stappen toegelicht. Overal waar een * staat, kan die stap het eindpunt van 
deelname aan het onderzoek betekenen voor de bezoeker indien het testresultaat of de opvolging 
dit noodzakelijk maakt om de veiligheid of het goede verloop te garanderen. 

 

Fase 1 – voor het evenement 
 

• Bezoeker schrijft in voor het evenement 
• Downloadt communicatieapp* 
• Bevestigt akkoord voorwaarden en privacy* 
• Krijgt advies Coronamelder app te 

downloaden 
• Wordt PCR getest (max 48 uur voor start 

evenement)* 
• Krijgt specifieke instructies obv testresultaat* 
• Triagevragen (bij ja, geen ticket)* 
• Krijgt instructies ivm komst naar locatie (RIVM 

richtlijnen) 
• Krijgt instructies voor de bubbel 
• Krijgt de gewenste aankomststijd 



 

 

Fase 2 – reis naar de locatie 
• Bezoeker krijgt oproep niet met OV te reizen 
• Bij aankomst direct verwijzing naar juiste 

parkeerplaats / fietsenstalling 
• Routemarkering per bubbel om scheiding 

buiten al plaats te laten vinden 
• Communicatie om testresultaat beschikbaar 

te houden 
• Communicatie om ticket beschikbaar te 

hebben 
• Temperatuurmeting (met evt hercheck)* 
• Ticketcontrole* 

 

Fase 3 – Op het evenement 
• Gaat op basis van steekproef wel of niet naar 

sneltestlocatie en volgt procedure sneltest* 
• Ontvangt een tag die gedragen moet worden 
• Bevindt zich binnen het onderzoek 
• Begeeft zich op de gewenste manier naar de 

zitplaats 
• Maakt gebruik van horeca e.d. 
• Volgt de gedragsaanwijzingen 

 

Fase 4 – reis terug naar huis 
• Einde van het evenement 
• Bezoeker wordt geassisteerd om het 

evenement gefaseerd te verlaten 
• Bezoeker levert de tag in 
• Bezoeker krijgt instructie dat na het inleveren 

van de tag en daarmee verlaten van de 
evenementlocatie RIVM richtlijnen weer 
gelden 

• Bezoeker kan via de route van de heenweg 
weer bij het vervoer komen. 



 

 

Fase 5 – na het evenement 
• Bezoeker ontvangt diverse enquêtevragen 
• Bezoeker ontvangt herhaling instructies t.a.v. 

bezoek kwetsbare groepen en PCR test 
achteraf 

• Bezoeker ontvangt nogmaals uitnodiging voor 
plannen van de test op de vijfde dag 

• Wordt PCR getest (dag vijf na evenement) 
• Krijgt specifieke instructies obv testresultaat 

  



 

BIJLAGE UITWERKING DIVERSE SCENARIOS TBV GGD 
In deze bijlage is het scenario tbv GGD Almere uitgewerkt. 

Scenario – communicatiekanaal van de pilots valt uit 

Om dit scenario te voorkomen wordt gewerkt met bestaande techniek, die reeds eerder is gebruikt. 

Indien het communicatiekanaal (de close app) uit zou vallen, is er een fallback scenario waarbij de 

communicatie via e-mail wordt uitgevoerd. De contactgegevens zijn, conform AVG regeling, bekend 

bij Almere City FC, dat dan de communicatie overneemt. 

 

Scenario – Positief testresultaat 

Indien een proefpersoon een positief resultaat krijgt op de PCR test voorafgaand aan de pilot, wordt 

hem of haar verzocht om de maatregelen te treffen zoals voorgeschreven door de RIVM. De GGD 

wordt vanuit SAN automatisch op de hoogte gebracht voor Bron en Contact-onderzoek (is in 

uitwerking bij SAN/VWS). De proefpersoon krijgt de melding dat hij of zij in quarantaine moet en niet 

naar de pilot af moet reizen. 

 
Scenario – Testresultaten niet of niet op tijd beschikbaar 

Om dit risico zo klein mogelijk te maken, wordt gewerkt met één van de vaste leveranciers van het 

ministerie van VWS. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van de reguliere werkwijze van deze partijen. 

Mochten de testresultaten niet of niet op tijd beschikbaar zijn, dan gelden de volgende maatregelen: 

• Een of enkele personen 

o Indien de testresultaten van de PCR test voorafgaand niet of niet op tijd beschikbaar 

zijn, wordt de persoon, of worden de personen die geen testresultaat ontvangen 

hebben niet toegelaten tot de pilot. 

• Alle personen 

o Indien de resultaten in zijn geheel niet beschikbaar zijn, wordt de pilot uitgesteld of 

afgeblazen. Tenzij de testresultaten op een andere manier beschikbaar kunnen 

worden gesteld, zodat verificatie vooraf alsnog plaats kan vinden. Uitgangspunt 

hierbij is dat de persoon op de hoogte is van het testresultaat alvorens op weg te 

gaan naar de pilot.  

 

Scenario – Positief sneltestresultaat 

• Ter voorkoming van dit scenario is iedere bezoeker van het evenement al vooraf PCR getest. 

Indien een proefpersoon alsnog een positief sneltestresultaat krijgt bij de steeksproefgewijze 

sneltest op de pilot, wordt hem of haar verzocht direct naar huis te gaan en de maatregelen 

te treffen zoals voorgeschreven door de RIVM. Aan de persoon wordt gevraagd om 

toestemming om de gegevens te delen met de GGD voor Bron en Contact-onderzoek. De 

proefpersoon krijgt de melding dat hij of zij in quarantaine moet. 

 



 

Scenario – Sneltestresultaten niet of niet op tijd beschikbaar 

Er wordt gewerkt met een leverancier die dit traject reeds eerder getest heeft en de aanpak heeft 

beproefd in een soortgelijke situatie. Indien er niettemin een probleem blijkt met het beschikbaar 

stellen van de sneltesten in het stadion, wordt de proefpersonen die deelnemen aan dit onderdeel 

van het onderzoek verzocht om de wachtruimte voor sneltesten niet te verlaten. Op deze wijze 

kunnen zij het evenement bijwonen (wat ervoor zorgt dat ze geen onrust zullen veroorzaken) en is de 

onderlinge afstand en de veiligheid gegarandeerd.  

 

Scenario – Vermenging van proefpersonen met niet-proefpersonen 

Voor de maatregelen om dit risico te verkleinen verwijzen we naar het veiligheidsplan van Almere 

City FC. Er wordt in het bubbelplan een beschrijving gegeven van de getroffen maatregelen. 

 

In het pilot evenement wordt uitgegaan van uitsluitend negatief geteste personen die de wedstrijd 

bezoeken. In het geval er een niet-geteste persoon in aanraking komt met de proefpersonen. 

• Wordt primair verzocht of de niet-geteste persoon een sneltest op locatie uit wil laten 

voeren, om het epidemiologisch risico van dit contact te kunnen bepalen. Tot het moment 

van de uitslag wordt de proefpersonen die met de niet-geteste persoon in aanraking zijn 

geweest gevraagd om zich niet in de bubbel te begeven, maar op de wachtlocatie van de 

sneltesten te verblijven tot het resultaat bekend is. Bij een negatief testresultaat wordt de 

pilot voortgezet, bij een positief testresultaat wordt een ieder die met de persoon in 

aanraking is geweest verzocht om naar huis te gaan en quarantaine maatregelen te treffen. 

• Indien de niet-geteste persoon dit weigert, wordt de proefpersonen die met de niet-geteste 

persoon in aanraking zijn geweest gevraagd om zich niet in de bubbel te begeven, maar op 

een aparte wachtlocatie te verblijven tot de vervolgstappen bekend zijn. 

 

Scenario – Proefpersoon legt geen tweede test na afloop af 

Proefpersonen moeten volgens de voorwaarden een tweede PCR test afleggen in een periode van 

vijf dagen na de pilotevenementen. Om te zorgen dat dit wordt nageleefd, wordt hier meermaals een 

oproep voor gedaan.  

 

 Indien een persoon deze test niet aflegt, is er geen dwangmiddel om dit af te dwingen. Wel is aan de 

proefpersonen gecommuniceerd dat ze, tot de ontvangst van een negatieve testuitslag niet in 

contact moeten treden met risicogroepen. Deze boodschap zal herhaald worden op de dag na de 

beoogde testdag. 
 

 

 

 



 

Scenario – Positief testresultaat achteraf 

Door de maatregelen rondom de pilot, is het risico hierop tot een minimum teruggebracht.  

 

Indien een proefpersoon een positief resultaat krijgt op de PCR test na afloop aan de pilot, wordt 

hem of haar verzocht om de maatregelen te treffen zoals voorgeschreven door de RIVM. De GGD 

wordt vanuit SAN automatisch op de hoogte gebracht voor Bron en Contact-onderzoek (is in 

uitwerking bij SAN/VWS). Indien de privacyregels dit toestaan, zal vanuit de data van de pilot een 

volledige lijst ter ondersteuning geleverd worden waarop te zien is met welke personen de besmette 

persoon langdurig in aanraking is geweest. Tevens wordt de swap naar Viroscience gestuurd voor 

analyse. 
  



 

 
Bijlage - Algemene Voorwaarden 
De bezoeker aan een pilotevenement verklaart zich (door aanschaf van een toegangs- 

bewijs of aanmelding voor het evenement) bereid om aan een aantal voorwaarden te voldoen: 

Vooraf 

• Gezien het feit dat er sprake is van een pilotevenement, wordt het mensen die behoren tot 

een risicogroep (zie de website van RIVM) niet toegestaan om het evenement te bezoeken. 

• De bezoeker downloadt de speciale pilot-app van Close, door middel waarvan de organisatie 

zal communiceren. 

• De bezoeker laat zich in een periode van 48 uur voorafgaand aan het evenement testen op 

COVID-19. Deze test vindt plaats bij de locatie die wordt aangegeven via de pilot-app.  

• De bezoeker komt uitsluitend na een negatief testresultaat naar het evenement. Indien de 

bezoeker een positief testresultaat heeft, zal hij dit actief melden op de website 

backtolive.nl. Tevens neemt de bezoeker dan de maatregelen zoals beschreven door het 

RIVM voor een positief getest persoon. 

• De bezoeker vult naar waarheid een gezondheidsverklaring in (vragenlijst), voorafgaand aan 

de PCR-test en nogmaals binnen 4 uur voor het evenement. 

• Als de situatie wijzigt t.a.v. de vragen in de gezondheidscheck (bijvoorbeeld het ontwikkelen 

van klachten na afname van de gezondheidscheck of de bezoeker krijgt te horen dat ze een 

nauw contact zijn van iemand met het coronavirus) blijft de bezoeker alsnog thuis en laat 

zich op reguliere wijze testen bij de GGD. 

• Iedere bezoeker moet persoonlijk geregistreerd zijn, ook als de toegangskaart door een 

ander is aangeschaft, en bereikbaar zijn voor de organisatie. 

• De bezoeker volgt de aanwijzingen vanuit de organisatie op, zowel aanwijzingen die per 

mail/app of anderszins gegeven worden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het 

evenement, als aanwijzingen die door vertegenwoordigers van de organisatie persoonlijk 

gegeven worden. 

• De bezoeker houdt zich voorafgaand aan het betreden van het evenemententerrein aan 

de RIVM richtlijnen zoals die gelden voor het dagelijks verkeer (1,5 m afstand, mondkapje, 

groepsgrootte, etc). 

 Tijdens 

• Indien de bezoeker gevraagd wordt een sneltest en/of temperatuurmeting te doen, zal hij/zij 

hieraan meewerken. Indien als gevolg van deze sneltest en/of temperatuurmeting de 

bezoeker geen toegang gegeven kan worden tot het evenement, zal de bezoeker dit 

accepteren. In het geval de bezoeker een toegangsbewijs heeft aangeschaft, wordt het 

aanschafbedrag op verzoek geretourneerd. 

 

 



 

 

• De bezoeker draagt op verzoek van de organisatie beschermende maatregelen als een 

mondkapje  of laat de beschermende maatregel juist achterwege, al naar gelang het 

verzoek vanuit de organisatie. 

• De bezoekers worden ingedeeld in bubbels, een vaste groep. De bezoeker verklaart dat hij 

gedurende de aanwezigheid bij het pilotevenement in deze bubbel zal blijven en zich niet 

onder andere groepen zal begeven. 

• De bezoeker is zich er van bewust dat hem/haar gevraagd kan worden om tijdens het 

evenement, in tegenstelling tot de RIVM regels, dichter bij andere personen te komen dan 

1,5 m, geen mondkapje te dragen of de maximale groepsgrootte te overschrijden. 

• De bezoeker krijgt een tag of andere detectiemiddel om zijn/haar bewegingen te registreren. 

Deze wordt tijdens het hele evenement gedragen en bij het verlaten van het evenement 

weer ingeleverd. 

• De bezoeker kan door waarneming of video-analyse gevolgd worden en verklaart zich bereid 

dat deze beelden voor analysedoeleinden worden gebruikt. 

• Naast de video voor analysedoeleinden kunnen ook beeldopnamen (foto/video) gemaakt 

worden van de pilot ten behoeve van media of andere doeleinden. De bezoeker geeft het 

recht voor gebruik van deze beelden. 

• Indien de bezoeker van de organisatie speciale verzoeken krijgt voor gedragingen tijdens het 

evenement, zal hij/zij deze verzoeken zo veel mogelijk opvolgen. Verzoeken kunnen 

bijvoorbeeld zijn: mondkapje afzetten, zingen of juichen, in de pauze of rust naar een 

horecapunt gaan, in de pauze of rust juist blijven zitten, etc. 

 Na afloop 

• De bezoeker houdt in de periode na het evenement (tien dagen) rekening met het feit dat er 

geen kwetsbare groepen worden bezocht of er contact is met personen met 

contactberoepen. 

• Vijf dagen na het evenement laat de bezoeker zich nogmaals testen op COVID-19. Deze test 

vindt plaats bij de locatie die wordt aangegeven via de pilot-app.  

• Als de bezoeker in de periode na het evenement (drie weken) klachten vertoont, wordt dit 

gemeld via de website van de pilotevenementen: backtolive.nl  

• Als de bezoeker in deze periode positief blijkt voor COVID-19, wordt een aanvullende test 

gedaan om te kijken of hij of zij besmet is geraakt tijdens het evenement, of wordt via de 

testlocatie gevraagd om de uitstrijk te laten sturen aan Viroscience in Rotterdam. Hier 

wordt uitsluitend onderzoek gedaan of de besmetting plaats heeft gevonden tijdens het 

evenement. 

• De bezoeker werkt mee aan een of meerdere enquêtes vanuit de organisatie. 

• De bezoeker laat de pilot-app nog drie weken op de telefoon staan, voor eventuele 

aanvullende communicatie vanuit de organisatie. 



 

 

• Direct na het verlaten van het evenemententerrein houdt de bezoeker zich weer aan 

de RIVM richtlijnen zoals die gelden voor het dagelijks verkeer (1,5 m afstand, mondkapje, 

groepsgrootte, etc). 

 

De gegevens die worden opgeslagen worden geanonimiseerd verwerkt ten behoeve van 

wetenschappelijke analyse.  Naast deze voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van de 

organisator van het evenement. Deze zijn bij de aanvullende informatie van het desbetreffende 

evenement te vinden.  
 
 
 
  



 

BIJLAGE COMMUNICATIEFLOW CLOSE APP  
 

[Welkomstbericht: maandag 11 januari – vrijdag 22 januari bij aankoop kaart] 
Hartelijk dank voor je aanmelding voor het Back to Live evenement bij Almere City. Jij bent een van 
de 1.500 fans die alle voetbalfans in Nederland gaat helpen om straks weer in grote getale naar de 
voetbalstadions te kunnen. Via deze app houden we je op de hoogte van het event en wat er van jou 
wordt verwacht. 

[Follow up message: maandag 11 januari – vrijdag 22 januari na aankoop kaart] 
Hier vind je binnenkort je ticket voor het duel. Je hebt een kaartje besteld voor tribune [$]. Dit 
betekent dat je voor het onderzoek bent ingedeeld in zone [kleur]. Dit ticket kun je vanuit de app 
laten zien bij de entree. Binnenkort hoor je van ons waar je je PCR test kunt laten uitvoeren, die 
nodig is om naar het evenement toe te gaan. Voor de zekerheid, alle zaken die we van jou 
verwachten voor deelname aan het onderzoek staan op: [link]. Bevestig graag nogmaals dat je 
akkoord bent om aan alle onderdelen mee te werken. 

Keuze : ik ben akkoord of ik ben niet akkoord. 

Bij niet akkoord -> weet je het zeker, dan kun je niet meedoen aan het onderzoek.  

[Follow up message: maandag 11 januari – vrijdag 22 januari na lezen tribune / kleur] 
Hier is je kaartje [barcode]. 
 
Dit is wat wij op voorafgaand, tijdens en na het event van je verwachten. 
 
Je bent ingedeeld in zone [blauw]. Je wordt tussen [tijd] verwacht bij het stadion. In jouw zone is 
iedereen ingedeeld [manier indelen]. Tijdens de wedstrijd draag jij [een/geen] mondkapje.   

Denk eraan dat je voorafgaand aan het event een gezondheidscheck moet invullen. Ook moet je een 
negatieve coronatest overleggen. Na het event moet je de coronatest herhalen en moet je uit de 
buurt blijven van kwetsbare doelgroepen. Voor het experiment is het belangrijk dat je de corona 
melder app op je telefoon installeert. Downloaden kan via coronamelder.nl 

[snack 12 januari] 
Het gaat goed met Almere City FC. In 2020 eindigde de ploeg op de tweede plek en die positie 
hebben ze ook in 2021 weten te handhaven. Kijk hier naar de 41 doelpunten die in de eerste 
seizoenshelft werden gemaakt. [link] 

[Follow up message: tussen 12 en 18 januari na aankoop kaart] 
We vinden het super dat je meewerkt aan dit onderzoek. Tijdens het onderzoek verzamelen we veel 
data die we straks kunnen gebruiken voor wetenschappelijke conclusies om evenementen mogelijk 
te maken. Als je wil weten wat we met de data doen, kijk dan op de website [Link naar privacy 
statement]. We hebben vooraf je akkoord nodig dat we deze data mogen gebruiken. 

Keuze : ik ben akkoord of ik ben niet akkoord. 

Bij niet akkoord -> weet je het zeker, dan kun je niet meedoen aan het onderzoek. (Kunnen we hier 
dan een terugmelding op krijgen?) 

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan moeten ook je ouders akkoord geven. Hoe dat kan, zie je op onze 
website. [Link] 



 

[Follow up message: tussen 12 en 18 januari na aankoop kaart] 
De overheid heeft een superhandige Coronamelder app. Hiermee kun je makkelijk benaderd worden 
als je in de buurt bent geweest van iemand met Corona.  Deze app is ook belangrijk tijdens het 
experiment. Download hem via [link].  

[snack 15 januari] 
Ben je al zenuwachtig voor volgende week? Vandaag speelt Almere City FC uit tegen Jong AZ. Lees de 
voorbeschouwing van dit duel op de website van Almere City FC! [link] 

[snack 18 januari] 
Wij kijken uit naar de wedstrijd van vrijdag. Heb jij al nagedacht hoe je naar het stadion komt? Laat 
het ons weten, zodat we hier optimaal rekening mee kunnen houden. 

A) Te voet 
B) Auto 
C) (Brom)fiets 
D) Openbaar Vervoer 

Bij keuze Openbaar Vervoer-> Het is in deze tijd niet de bedoeling om niet-essentiële reizen met OV te 
maken. We verzoeken je om te voet, met de fiets of de auto te komen.  

[video 19 januari] 
Algemeen directeur John Bes vindt het leuk dat je vrijdag bij de wedstrijd wil zijn. Luister naar de 
boodschap die hij speciaal voor jou heeft opgenomen! [link] 

[20 januari COVID-test] 
Morgen moet je getest worden op COVID-19! We hebben geregeld dat dit gewoon bij het stadion 
kan. Schrijf je in voor de test op een tijdstip dat voor jou goed uitkomt: 

[Link naar inschrijfformulier van SAN] 
Als je toch niet naar de wedstrijd komt, laat het ons dan weten. [BUTTON naar afmeldformulier] 

[snack 21 januari] 
Nog één dag en dan mogen we weer naar het stadion! Begin dit seizoen speelde Almere City FC al 
eens tegen FC Dordrecht. Almere City FC liep toen tegen duur puntverlies aan. De wedstrijd 
terugkijken? Dat kan hier. 

[boodschap 21 januari avond] 
Ook spits Thomas Verheydt heeft zin in het duel. In het uitduel tegen FC Dordrecht  

[info 21 januari] 

Morgen is het zover. We verwachten jou om [tijd] bij het stadion. Probeer zoveel mogelijk op tijd te 
komen, zodat je  

[snack 22 januari om 16.00 uur] 
Matchday! Vandaag is het zover. Almere City FC speelt vandaag om 20:00 uur tegen FC Dordrecht. 
Heb jij de gezondheidsverklaring al ingevuld? Doe dat nu en zorg voor een zorgeloze entree in het 
stadion. Beantwoord de volgende vragen: 

[gezondheidsvragen] 

● Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ? Hoesten, 
verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid verlies van smaak- of reukvermogen? 



 

● Heb je last van diarree? 

● Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?Heb 
je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)? 

● Ben je in quarantaine omdat je: 

- een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

● - bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?*(Zie wijsopreis.nl voor informatie) 

Bij één of meer keer ja – Het is helaas niet de bedoeling dat je naar het stadion komt. Kijk op de 
website van het RIVM [link] om te kijken hoe te handelen. 

Bij alleen maar nee – Je bent er klaar voor. Tot ziens in het stadion. We verwachten jou straks om 
[tijd] uur, bij ingang [kleur]. Let er op dat je je onderweg naar het stadion aan de RIVM regels houdt. 
Dus: afstand houden, ook bij de ingang, mondkapje dragen, handen wassen en in je elleboog niezen. 
Het onderzoek begint pas als je in het stadion bent. 

[snack 22 januari – midden] 
Almere City FC – FC Dordrecht. Je zou toch zeggen dat Almere City FC aan de stand op de ranglijst 
verplicht is om deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Doe eens een poging om de uitslag te raden? 
Wie weet win je er nog een prijs mee ook! 

[snack 22 januari – één uur aanvangstijd] 
Reminder! Tussen [xxxx] word je verwacht bij het Yanmar Stadion! Houd je negatieve COVID-test bij 
de hand en zorg dat je de gezondheidscheck hebt ingevuld. Met je zitplaats op tribune [$] ben je 
ingedeeld in zone [kleur]. 

Ben je onverhoopt positief getest voor Corona, meld je dan af voor het event via deze button. 

[button] 

[info 22 januari – sneltest]  

Jij zit in de geselecteerde groep mensen voor de sneltest. Als je straks aangekomen bent in het 
stadion, kun je direct naar zone [kleur] om je te laten testen. We doen dit om te onderzoeken hoe 
snel een test gaat. We zorgen er natuurlijk voor dat je ruim voor de wedstrijd klaar bent. 

[22 januari – op basis van geotarget] 
Met je zitplaats op tribune [$] ben je ingedeeld in zone [kleur].  

Om toegang te krijgen tot jouw zone volg je de volgende route: 

[kaart] 

[22 januari – op je plek aangekomen] 

Fijn dat je in je zone bent aangekomen. Voor jouw zone gelden de volgende regels: 

[regels vanuit FieldLab] 

[22 januari – feedback] 

We hopen dat je een goede wedstrijdervaring hebt gehad! Graag horen wij van jou wat je van de 
avond vond. Wil je zo vrij zijn om ons feedback te geven over jouw ervaring? 



 

[invullen vanuit FieldLab] 

[26 januari - COVID-test] 
Morgen moet je opnieuw getest worden op COVID-19! We hebben geregeld dat dit weer gewoon bij 
het stadion kan. Schrijf je in voor de test op een tijdstip dat voor jou goed uitkomt: 

[Link naar inschrijfformulier van SAN] 
 
Let op dat je pas weer naar mensen uit risicogroepen en mensen met contactberoepen kan gaan als 
je een negatief testresultaat hebt.  

[28 januari - update] 
Als je het testresultaat van de wedstrijd binnen hebt, hopen we dat dit negatief was. Als het 
onverhoopt een positieve test heeft opgeleverd, wordt er contact met je opgenomen voor bron en 
contactonderzoek door de GGD. Let in dat geval op dat je je aan de regels houdt [link]. 

 

 

 

  



 

ONDERZOEKSVRAGEN 

Gedrag: 
Op welke wijze kunnen wij het gedrag beïnvloeden van onze bezoekers? 

Stelling 

Wij zijn in staat om gedrag van bezoekers te beïnvloeden door sturing op preventie en risico-
reducerende maatregelen door processen te optimaliseren en communicatie gericht op 
bewustwording en verantwoordelijkheid. 

Independent variables (beïnvloeden van gedrag door - behavioural change model-): 

• Sturing/Handhaving 
• Setting/context (fysieke inrichting) 
• Communicatie 

 

Dependent variables (gedrag van interesse -risico reducerend gedrag-): 

• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen 
• Social Distancing ->(Contactmoment en Contactduur) 

 

Measured by (onderzoek naar): 

• Gebruik van mondkapje 
• Gebruik van handgel 
• Wassen van handen 
• Aantal contactmomenten bij (wassen) handen 
• Afstand tijdens het evenement  

Analyse door: 

• ANOVA? (verschillen binnen groepen) stimuleren van gedrag. 
• Correlatie analyse 
• Netwerkanalyse. Afstand en contact aantallen en gebruik persoonlijke beschermmiddelen 

Expected outcome: 

• Inzicht op welke manier (variabele) men het meest effectief wenselijk gedrag stimuleert 
• Inzicht in welke maatregelen goed worden nageleefd (en waar uitdagingen liggen) 

 

 

 

 

 



 

Triage & track and trace: 
Welke oplossingen zijn er om te voorkomen dat triage effectief wordt ingezet om te voorkomen dat 
besmette personen het evenement bezoeken? Hoe kunnen we deze triage vooraf effectief en 
efficiënt laten plaats vinden en hoe kunnen we eventueel achteraf makkelijk de contacthistorie 
achterhalen? 

Stelling: 

Wij zijn in staat om triage te integreren in aanloop naar het event. Daarbij draagt Triage significant 
bij aan risicobeheersing, door de kans op besmette personen, kwetsbare groepen, of specifieke 
andere groepen bij instroom van evenementen preventief te reduceren en daarmee de kans op 
verspreiding van het virus tijdens het event. De organisatoren van evenementen kunnen door hun 
aanpak zorgdragen voor effectieve triage en tracken en tracen mogelijk maken.  

Independent variables: 

• Communicatie met deelnemers 

Dependent variables: 

• Proces 
• Deelname aan de beschermende maatregelen door deelnemers 

Measured by: 

• Hoe groot is het percentage bezoekers die voor het evenement geweigerd wordt door: 
gezondheidscheck, temperatuurmeting of andere maatregelen? (Alleen bijhouden absolute 
aantallen, niet op persoonsniveau) 

• Wat is de potentiële impact van triage, track & trace op het proces van het evenement? 

Analyse door: 

Trade off analyse tussen maatregelen en invloed op proces (procestijden) 

Descriptive statistics: 

- Analyse enquête 
o ervaring ten aanzien van de verschillende maatregelen 
o invloed op toekomstig evenementbezoek van ieder der maatregelen 

 

Expected outcome: 

Inzicht over de logistiek en bereidwilligheid van de bezoeker aangaande deze maatregelen. 

 

 

 

 

 



 

Bezoekersdynamiek: 
Welke rol speelt de dynamiek van het evenement in contactduur en contactmomenten. Hierbij wordt 
gekeken naar instroom en uitstroom, maar ook of een evenement seated of non-seated is. Tevens is 
hier aandacht voor de invloed van bijvoorbeeld juichen en zingen door de bezoekers. 

Stelling: 

De dynamiek van het publiek is van invloed op het theoretische besmettingsrisico. Besmettingsrisico 
wordt dan gedefinieerd als Load x  contactmoment x contactduur. Er is een groot verschil tussen 
verplaatsing (=buiten het programma om) en verblijf (=tijdens het programma). Het besmettingsrisico 
tijdens de verplaatsingsmomenten is mogelijk beperkter of in ieder geval minder dan tijdens het 
verblijf.  

Independent variables (beïnvloeden van gedrag door): 

• Contactduur 
• Contactmoment 
• Load 

Dependent variables (gedrag van interesse): 

• Theoretisch besmettingsrisico 

Moderating variable: 

• Fase van evenement (Verplaatsing, verblijf) 
• Scenario (bubbeling) 
• Wijze van entree en vertrek van de zit of staanplaats 
• Vaste zitplaats of staanplaats 

Measured by: 

• Duur, aantal en dynamiek van individuele contacten in verschillende settings. 

Analyse door: 

• Video analyse 
• UWB tags 
• Netwerkanalyse 
• clustering analysis 
• Correlatie analyse 
• Descriptive statistics  

Expected outcome: 

Inzicht in het theoretische besmettingsrisico gerelateerd aan verplaatsing, contactmomenten en 
contactduur 

  



 

Persoonlijke maatregelen: 
Hoe worden persoonlijke maatregelen gebruikt en nageleefd en zijn hier extra oplossingen denkbaar 
en wenselijk? Bijvoorbeeld het gebruik van een mondkapje, handen wassen of het desinfecteren 
vallen hier onder. 

Stelling: 

 

 

Independent variables (beïnvloeden van gedrag door): 

Gebruik van mondkapje 

 

Dependent variables (gedrag van interesse): 

Contactduur 

Contactmoment 

 

Measured by: 

Gebruik mondkapjes 

Analyse enquete  

 

Expected outcome: 

Inzicht in compliance en beleving persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

 

 

 


