Het Nationaal Evenementenplan
Voor zakelijke en publieksevenementen / festivals

De weg naar live evenementen in Nederland
Nederland wil weer naar live evenementen. De evenementen-, sport- &
cultuursector snakt al sinds vorig jaar
naar het verwelkomen van publiek. Ook
de samenleving en het bedrijfsleven zijn
duidelijk klaar voor de volgende stap.
Onlangs heeft het kabinet een eerste
stap gezet met de uitvoering van Fieldlabs en de toezegging van een garantieregeling, zodat we de voorbereidingen
voor deze zomer kunnen starten.
Maar dit is niet genoeg.

Onze branche is op het gebied van
evenementenorganisatie een onomstreden voorloper in de hele wereld. Wij
bepalen daar de toon, wij hebben de
expertise en kunde om evenementen
juist ook in deze tijd veilig te organiseren.
Wij kijken naar wat wel kan, in plaats
van wat niet kan. Wij zijn een belangrijke
onderdeel van de oplossing om Nederland van het slot te halen en mensen
weer op een veilige manier ontspanning
te bieden. Nederland stelt daarom een
heldere ambitie vast:

Daarom kiezen wij in het Nationaal Evenementenplan voor een scherpe ambitie
om veilig en verantwoord evenementen
te realiseren voor het publiek.

Vanaf 1 juli 2021 weer zakelijke en
publieksevenementen met volledig
publiek en zonder 1,5 meter afstand.

1. Hoe gaan we dit realiseren?

3. Wanneer willen we dit realiseren?
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Songfestival

EK2020

Fieldlabs

Publiek welkom
op (zakelijke)
events

Eerste stap
capaciteit
verhogen

Laatste stap
capaciteit
verhogen

Start
festivalseizoen:

(op 1,5 meter)

besluit kabinet resultaten fieldlabs

2. Sneltesten: 400.000 per dag
3. Testbewijs en/of vaccinatiebewijs (app)
4. Hygienemaatregelen
5. Professionele begeleiding

Groene
zones

6. Triage
7. Gunstig epidemiologisch beeld
8. Vermindering druk op de zorg

garantieregeling

Alliantie van
Evenementenbouwers

Event Platform

Fieldlab evenementen

Kabinet

92.300.000
bezoekers

Gemeenten
Wetenschap

Overheidsdiensten
Politiek

OMT

Veilig en verantwoord de 1,5 meter
afstand loslaten bij live evenementen

2. Veilig en verantwoord: welkom in de groene zone!

GGD

5. Waarom gaan we aan de slag?
1

7 basisregels groene zones
1

2
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Je bent aantoonbaar
negatief getest (<48 uur)
en/of vaccinatiebewijs

Je hebt
geen klachten

Je hebt je handen
gedesinfecteerd
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Je bent buiten
of in een goed
geventileerde ruimte

Als bezoeker houd je
je aan de gestelde
veiligheidsmaatregelen

Er is toezicht
op naleving
coronamaatregelen

Track & Trace

stopknop /

4. Met wie werken we samen?

1. Toenemende vaccinatiegraad

7

1,5 meter
afstand volledig
loslaten

Binnen aangegeven groene zones,
mag “1,5 meter” losgelaten worden en is
volledige capaciteit toegestaan.

Voor jou en 92.299.999 andere bezoekers
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Zorgen voor verantwoord en
veilig ontspannen

Essentiele levensbehoefte en
bevordering mentale gezondheid

101.000 banen (inclusief makers,
atleten, toeleveranciers en ZZP’ers)
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Motivatie voor samenleving
om preventief te testen

12.000 bedrijven

7.4 miljard omzet per jaar

De sector is een belangrijk onderdeel van de oplossing om het virus effectief te bestrijden.
Wij brengen de samenleving weer veilig in beweging.

