Organisatorisch vooraf
• Vraag of opmerking?
via scherm 'Vragen en antwoorden'
onderaan intypen + verzenden
tabblad Mijn vragen = eigen vragen
tabblad Aanbevolen = gepubliceerd

• Alle informatie komt achteraf beschikbaar:
- Opname webinar
- Presentatie in PDF-formaat
- FAQ met alle vragen + antwoorden

Coronaproof
organiseren

Programma webinar

• Regels Rijksoverheid

• Regels en toestemming gemeente
• Wandelprotocol
• Ondersteuning KWBN

• Praktijkvoorbeeld wsv OLAT
• Beantwoorden vragen

Uitzonderingen 1,5 meter afstand
- Kinderen t/m 12 tot niemand
- Jongeren 13 t/m 17 niet onderling
- Leden 1 huishouding niet onderling

- Hulpbehoevenden en hun begeleiders
- Sporters tijdens het sporten indien
contact onvermijdelijk is (niet wandelen!)
- Op buitenterrassen met kuchschermen

Regels voor binnen en buiten
Regels/Aanscherping sinds
10 augustus
Voor alle eet- en drinkgelegenheden
(horeca, zalencentra, sportkantines, clubhuizen,
evenemententerreinen en hun buitenterrassen)
geldt altijd en ongeacht het aantal mensen:
•
•
•
•

Reservering
Gezondheidscheck
Vaste zitplaats
Registratie contactgegevens:
- volledige naam
- datum, aankomsttijd en placering
- e-mailadres
- telefoonnummer
- toestemming

Registratie is ten behoeve van bron- en
contactonderzoek GGD, gegevens 14
dagen bewaren, daarna vernietigen.
Registratie is vrijwillig, je mag mensen
die niet mee willen werken niet weigeren.
In geval van besmetting kan veiligheidsregio
een gelegenheid voor maximaal 14 dagen sluiten.

Mits 1,5 meter mogelijk is, het niet te druk wordt
en mensenstromen goed worden gescheiden!

Regels gemeente
• Regels staan in lokale noodverordening
Bepalingen kunnen per gemeente verschillen en afwijken van

landelijke regels of richtlijnen protocollen; noodverordening geldt!
• Leidraad voor evenementenvergunning:

Integrale COVID-19 evenementen werkwijze

Let op: ook als geen vergunning nodig is, heb je als organisator zorgplicht en moet je
de regels uit de noodverordening naleven!

Let op: ook als vergunning niet nodig is, heb je als organisator zorgplicht en moet je de
regels uit de lokale noodverordening naleven!

Beoordeling gemeente
Melding / vergunningaanvraag
= basisgegevens + te treffen maatregelen

Overige aandachtspunten

COVID-19 risicoscan
Risicovolle doelgroep
aanwezig?

Nee

Ja

Deelnemers achteraf
te herleiden?

Ja

Nee

Hoe komen
deelnemers naar
evenement?

Eigen/georganiseerd
vervoer

Openbaar vervoer

Is evenement binnen
of buiten?

Buiten

Binnen / Beide

Ja

Nee

Kan organisatie
maatregelen
uitvoeren?

Check documenten
gemeenten en hulpdiensten

- Alcohol of drugsgebruik?
- Vrij toegankelijk? (massale toeloop)
- Evenement met overnachting?
- Kan evenement tot onrust leiden?
- Meerdere evenementen in omgeving?
- Is er voldoende capaciteit en kennis
bij gemeente en hulpdiensten voor
schouw vooraf en/of toezicht
tijdens het evenement?

Mogelijk nadere risicoanalyse
Voor grote wandelevenementen altijd!

Protocol wandeltochten en evenementen
Maak 1,5 meter afstand mogelijk

Organisatie algemeen
Voorbereiding
- Check actuele regels en richtlijnen
- Maak afspraken met terreinbeheer,
locaties en leveranciers
- Beschrijf maatregelen die je treft
- Vraag toestemming gemeente
- Stel coronaverantwoordelijke aan i
- Maak eigen evenementprotocol
- Inventariseer aantal vrijwilligers
Tijdens evenement, zorg voor:
- Spreiding en doorstroom deelnemers
- Coronamedewerker per locatie
- Gezondheidscheck startlocatie
- Vaste zitplaatsen op locaties- Gezond
- Voldoende afzet/markeringsmiddelen
- Voldoende instructieposters
- Voldoende beschermingsmiddelen
- Voldoende schoonmaakmiddelen
- Naleving regels
Na evenement:
Indien nodig, meewerken aan
bron- en contactonderzoek GGD

- Ruime locaties, binnen en buiten
- Voldoende parkeergelegenheid
- Gescheiden functies en looproutes
- Brede looproutes / 1 richtingsverkeer
- Afgebakende wachtrijen en -vakken
- Waarschuwingsborden / posters
- Elke afstand eigen route + rustpost
- Stoelen i.p.v. banken
- Geen fans en toeschouwers

Vermijd drukte /
opeenhoping
- Maximaal aantal deelnemers
- Startgroepen en tijdslots
- Snelle aan-/afmeldprocedure
- Maximale verblijfsduur locaties
- Geen drukke gebieden
- Brede paden

Tref hygiënemaatregelen
Voorkom fysiek contact

- Bescherming vrijwilligers
- Faciliteiten handenwassen
- Open prullenbakken
- Regelmatig schoonmaken
- Goede ventilatie binnen
- Voorverpakt voedsel

- Digitale voorinschrijving / registratie
- Startbewijs + info vooraf toesturen
- Zo min mogelijk uitgifte
- Aanreiken, geen zelfbediening
- Digitaal betalen
Communiceer tijdig en helder!

- Maak regels vooraf breed bekend
- Breng regels/instructies zichtbaar in beeld
- Breng duidelijke markering aan
- Instrueer medewerkers/vrijwilligers

Ondersteuning KWBN
Hulpmiddelen

Informatievoorziening

Protocollen (richtlijnen)

Kwbn.nl -> 1,5 meter samenleving

Informatieposters

Nieuwsbrieven

Online inschrijven & betalen

FAQ's + goede voorbeelden

Online calamiteitenplan

Webinars

(uitgebreid met coronavragen)

Servicedesk KWBN
info@kwbn.nl
024-3655575

Informatieposters

14 losse en 2 verzamelposters
1 bestand met alle posters

Is voorinschrijving echt nodig
en moet dat echt digitaal?
Eigentijdse service voor
wandelaars
Efficiënter werken voor
organisaties

Noodzaak i.v.m. corona
Je moet weten hoeveel
mensen er komen.

o.a. voldoende ruimte op locaties; indeling
in startgroepen, voldoende middelen,
materialen en toezicht.

Je moet weten wie je
deelnemers zijn.

o.a. inschrijfbewijs + info vooraf toesturen;
registratie t.b.v. bron- en contactonderzoek

Je moet drukte en fysiek
contact voorkomen

o.a. snelle aan- en afmeldprocedure; geen
onnodige inschrijf- en betaalcontacten op
startbureau; geen lange wachtrijen

Online inschrijven &betalen KWBN

Voorbeeld
inschrijfformulier
wandel.nl
1. Iedere deelnemer voert
zijn/haar gegevens in
2. Het systeem controleert
gegevens bij het
relatienummer en wijst
korting (€1,00) toe
3. Deelnemer kiest de
gewenste afstand en
tijdsslot
4. Deelnemer koopt optioneel
extra producten
5. Deelnemer betaalt en
ontvangt e-ticket per mail.

Voorbeeld e-ticket
wandeltocht
• Afstand + starttijd staan
vermeld op het e-ticket
• Scanbare QR-code
• Evenementgegevens
o
o
o

Startdatum
Startlocatie
Gekozen afstand + tijdsslot

• Organisatiegegevens
o
o

Contactpersoon
Telefoonnummer

• Deelnemergegevens
o
o
o

Naam
Extra producten (optioneel)
Totaalbedrag

Keuze uit drie pakketten

•

•

•

Ondersteuning bij
online inschrijven

Evenement komt
met inschrijfbutton
op wandel.nl
Financiële service

Pakket Brons +
•
•
•
•

Banner op wandel.nl
Bericht op Facebook,
Twitter & Instagram
Item in nieuwsbrief
wandel.nl
Aandacht via de
Wandel.nl App

Pakket Brons & Zilver +
• Pagina in (offline
magazine Wandel.nl)
•

Eigen kanaal in de
Wandel.nl app

