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Draaiboek organisatie van een VIVA-SVV-activiteit 

 
Waarvoor dient het draaiboek? 
 
Als organisatie zijn we verplicht voor elke (soort) activiteit een draaiboek te voorzien waarin de activiteit zelf in 
al zijn aspecten en alle bijhorende veiligheidsmaatregelen worden opgenomen. Het dient als basisdocument bij 
de voorbereidingen; als houvast voor de organisator, begeleider, deelnemer en zaaluitbater; en als bewijs voor 
de (lokale) overheid dat de heropstart veilig en bedachtzaam werd aangepakt. 
 
Voor lokale groepsactiviteiten moeten de lokale VIVA-SVV-groepen dit invullen. Daarom maakten we een 
invulbaar sjabloon, dat jullie hiervoor kunnen gebruiken. Contacteer voor hulp of meer informatie zeker het 
regionale VIVA-SVV-secretariaat. We staan voor jullie klaar. 
 

Veilig terug aan de slag: waar vind je alle informatie?  
 
https://www.infocoronavirus.be 
Hier vind je het laatste nieuws en algemene informatie over het COVID-19-coronavirus, de te volgen 
basisprincipes en alle meest recente maatregelen opgelegd door de federale overheid. 
 
https://www.coronagids.be 
Op deze site vind je de coronagids met algemene richtlijnen om socio-culturele groepsactiviteiten op een veilige 
manier te hernemen. Deze gids, gemaakt door Socius en De Federatie, kwam tot stand in samenspraak met 
zowel sectororganisaties als virologen en is in overeenstemming met het basisprotocol cultuur. Het draaiboek 
voor VIVA-SVV-activiteiten is hierop gebaseerd. 
 
https://www.vlaanderen.be/basisprotocol_cultuur  
Sinds 1 september geldt een basisprotocol cultuur met kleurencodes die elk een pandemiescenario voorstellen. 
We startten in code geel. Indien nodig kunnen lokale (of provinciale) overheden op basis van de lokale situatie 
een andere kleurencode bepalen. Kort gezegd mag bij code groen alles, bij code rood niets. Meer realistisch 
gezien blijven we nog even werken in code geel of oranje. In het schema hieronder vind je terug wat die 
inhouden. Alle gedetailleerde informatie vind je in het basisprotocol.  
 

 
 

https://www.infocoronavirus.be/nl/
https://www.coronagids.be/
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-09/BASISPROTOCOL_CULTUUR_kleurencodes_versie2.pdf
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1. Voor de activiteit 

Corona-aanspreekpunt(en) 

Contactgegevens  Vul hier de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) in 
van de persoon of personen die men kan contacteren 

 

Risicoanalyse  

Deelnemers Bepaal het maximum aantal aanwezigen voor de locatie (incl. vrijwilligers, 
sprekers …). Maak een inschatting van het risico voor deelnemers. Wie ziek is of 
recent symptomen heeft gehad (+ hun contactpersonen) blijft thuis. Let extra op 
met risicogroepen (65+, diabetici, hart/nier/longproblemen, infectiegevoelig …). 
Bij twijfel moeten mensen uit risicogroepen goedkeuring krijgen van hun arts.  

Vul hier in hoe je dit zal aanpakken 

Locatie Kan de activiteit buiten plaatsvinden? Zo niet, hoe ga je de binnenruimtes 
verluchten? Hoe zal je 4m² garanderen per deelnemer voor een zittende 
activiteit? Hoe zal je 10m² garanderen per deelnemer voor een actieve activiteit? 
Zijn er specifieke extra maatregelen bepaald door de stad of gemeente? 
Zal je risico-oppervlaktes ontsmetten? (tafels, deurklinken, toiletten ...) 
Hoe zal je risico-ruimtes veilig indelen? (trappen, inkom, toiletten, gangen ...) 
Hoe kun je de veiligheid visueel versterken? (posters, aangeduide looplijnen ...) 

Vul hier in hoe je dit zal aanpakken 

Activiteit Maak een activiteitenplanning op. Welke activiteiten worden hervat en 
wanneer? Denk na over de duur van je activiteit. Hou rekening met de extra 
taken voor en na. Sporten, bewegen, koken, eten, drinken ... verhogen het risico 
op besmettingsgevaar. Hoe houd je daar in je planning rekening mee? 

Vul hier in hoe je dit zal aanpakken 

Verplaatsing deelnemers Kunnen deelnemers op individuele basis naar de activiteit komen? Kan dit op 
risicovrije manier? Kun je verplaatsingen in groep vermijden? 

 Vul hier in hoe je dit zal aanpakken 

 

Communicatie met deelnemers 

Verzameling 
contactgegevens 

Hoe zal je de contactgegevens van deelnemers verzamelen? Vermeld dat die 
volgens GDPR-regels worden bijgehouden (voor eventuele tracking). 
 

Vul hier in hoe je dit zal aanpakken 

Noodzakelijke 
informatie  

Hoe zal je volgende zaken op voorhand aan de deelnemers communiceren? 
- hoe de activiteit verloopt, duurtijd … 
- wat de veiligheidsmaatregelen zijn tijdens activiteit 
- hoe het zit met de inrichting, looplijnen, looprichtingen op de locatie 
- wat met catering (liefst door deelnemers zelf laten meebrengen) 
- het veiligheidsmateriaal dat door deelnemers moet worden meegebracht (vb. 
mondmaskers) 
- vermeld: "mensen die ziek zijn, of die tot drie dagen voor de activiteit 
symptomen van COVID-19 vertoonden, niet zijn toegelaten." 
- contactgegevens voor wie extra vragen heeft. 

Vul hier in hoe je dit zal aanpakken 
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Garandeer de veiligheid 

Veiligheid en hygiëne Hoe zal je de veiligheid en hygiëne garanderen? Denk aan: 
- extra mondmaskers 
- handgel, zeep in de toiletten 
- ontsmettingsspray voor risico-oppervlaktes 
- papier om risico-oppervlaktes te ontsmetten 

Vul hier in hoe je dit zal aanpakken 

Afspraken met de 
vrijwilligers 

Hoe organiseer je een briefing voor de vrijwilligers voor de activiteit? 
Hoe zorg je ervoor dat elke medewerker en vrijwilliger goed op de hoogte is van 
de te respecteren maatregelen? Hoe zorg je ervoor dat elke medewerker en 
vrijwilliger goed op de hoogte is van zijn/haar rol tijdens de activiteit? Hoe kies je 
een medewerker en/of vrijwilliger die de taak van preventie- en 
veiligheidsmedewerker op zich neemt tijdens de activiteit? 

 Vul hier in hoe je dit zal aanpakken 

 

2. Tijdens de activiteit 

Toestroom deelnemers Hoe zal je de toestroom veilig laten verlopen? Denk aan: looplijnen, instructies 
over wandelrichtingen en (visuele) communicatie hierrond. 

Vul hier in hoe je dit zal aanpakken 

Informatie Hoe zal je de deelnemers tijdens de activiteit goed informeren? Denk aan: 
- iedereen op de verantwoordelijkheid wijzen alle veiligheidsregels op te volgen. 
- mensen op hun gemak stellen, de nadruk op het plezier leggen maar met respect 
voor de regels. 
- aan wie kunnen mensen melden als ze ziek worden tijdens de activiteit. 
- visueel materiaal om mensen te herinneren aan de regels (posters, flyers …). 

Vul hier in hoe je dit zal aanpakken 

Veiligheid & hygiëne 

 
Hoe bewaak je dat de social distancing bewaard blijft tijdens de activiteit? Hoe 
zorg je dat iedereen voortdurend de regels rond handhygiëne en 
mondmaskerplicht respecteert? Denk aan: 
- deelnemers moeten 1,5 meter afstand bewaren (stoelen, lijnen op de grond …) 
- ontsmettingsgel voorzien op verschillende locaties (ingang, tafels, WC …) 
- mondmaskerplicht duidelijk maken (posters, boodschap herhalen …) 
- deelnemers onmiddellijk aanspreken indien ze de regels niet respecteren en 
bijsturen waar nodig 
- deelnemers in 'bubbels' plaatsen, en hierbij ook rekening houden met generaties 
- bespreken van eventuele signalen van deelnemers die zich niet veilig voelen 

Vul hier in hoe je dit zal aanpakken 

 

 
3. Na de activiteit 

Evaluatie Hoe pak je de evaluatie achteraf aan? Met wie, waar en wanneer?  
Denk aan volgende vragen: wat verliep vlot, wat verliep minder vlot en kan 
volgende keer beter? Moet er extra materiaal voorzien worden? Wat gaven de 
deelnemers aan? 

Vul hier in hoe je dit zal aanpakken 

Veiligheid & hygiëne Hoe zal je het lokaal veilig en proper achterlaten? Denk aan: verluchting, 
ontsmetting van oppervlaktes … . Wat doe je met de contactgegevens van de 
deelnemers na afloop van de activiteit? Wat doe je in geval van melding van een 
deelnemers die ziek wordt na de activiteit?  
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Vul hier in hoe je dit zal aanpakken 

Communicatie Wat communiceer je aan de deelnemers achteraf en hoe doe je dat? Denk aan:  
- bedanken van je deelnemers voor het feit dat ze dankzij hun gedrag hebben 
bijgedragen tot een geslaagde en veilige activiteit. 
- communiceren dat mensen die ziek worden in de weken volgend op de activiteit 
dit absoluut en meteen moeten melden en aan wie. 

Vul hier in hoe je dit zal aanpakken 

 

 


