
SNEAK PREVIEW



Customer Journey



Bouwstenen
• Gebaseerd op de Customer Journey

• Gedrag

• Triage, Tracken & Tracen

• Luchtkwaliteit

• Bezoekersdynamiek

• Persoonlijke bescherming

• Oppervlakte hygiëne

• Kwetsbare groepen

• Sneltesten

• Doel: middels onderzoek / data een set van 
maatregelen opzetten waarmee z.s.m. 
terug naar 100% capaciteit zonder social
distancing



Pilot Evenementen



Pilot evenementen
Back to Live – fase I

• Type I (binnen, passief)

• Congres door Eventplatform (15/2)

• Theatervoorstelling met Guido Weijers (20/2)

• Type II (binnen, actief)

• Dance event Ziggo Dome door Mojo en ID&T 
(6/3)

• Concert Ziggo Dome door Mojo en ID&T (7/3)

• Type III (buiten, actief)

• NEC Nijmegen – De Graafschap (21/2)

• Almere City – Cambuur Leeuwarden (28/2)

• Type IV (buiten, actief festival)

• Dancefestival door Mojo en ID&T (20/3)

• Rockfestival door Mojo en ID&T (21/3)



Pilot evenementen
Back to Live – fase II

• 27/3 Voetbalwedstrijd Nederlands Elftal – Letland (5.000 
personen)

• 15/4 3FM Awards (1.200 personen)

• 24/4 538 Oranje Feest (10.000 personen)

• 24/4 Efteling (8.000 personen)

• 7/5 Concert Racoon (3.500 personen)

• 8/5 Mudmasters (9.000 personen

• 14/5 Residentie Orkest (800 personen

• 15/5 Marathon (5.000 personen)

• 15/5 Club night (500 personen)

• 20/5 Beurs EventSummit (2.500 personen)

• 17 t/m 22 mei Eurovisie Songfestival (9 x 3.500 personen)

• 29 & 30/5 Festival weekender (9.000 personen)



VERWACHTINGEN & VRAGEN

Welke veiligheidsmaatregel is mogelijk 

de meest succesvolle?



• PCR test vooraf <= 48 uur start event (fase )

• Sneltest vooraf <= 24 uur einde event (fase II)

• Point of Fun test 1:10

• Triagevragen

• Temperatuurmeting

• Coronamelder

• PCR // Sneltest achteraf op dag 5

• GGD bron- en contactonderzoek (BCO)

• Ventilatie volgens bouwbesluit

• Groepsgrootte / Bubbels

• Kwetsbare groepen

Veiligheidsmaatregelen



Testresultaten maatregelen vooraf (8 events)

• PCR testen maximaal 48 uur pre-event (asymptomatisch) 

10.199 tests uitgevoerd – 67 positief – 0,65% positief

• Ag-test op locatie (asymptomatisch)

o1.264 tests uitgevoerd – 0% positief

• Triagevragen en Temperatuurmeting (37,5oC)

oGeen afvallers

• CoronaMelder geïnstalleerd (bij theatervoorstelling)

oVooraf 59% van respondenten, 80% na oproep



Testresultaten post events (8 events)

• PCR testen vijf dagen post-event (asymptomatisch)
o8.386 tests uitgevoerd – 82% post-event test

o21 personen mogelijk “positief”
o Plus aantal met Ct-waarden >36, met eerder bewezen infectie 

en zonder klachten: ”oude infectie” 

o 21 mogelijke nieuwe infecties 0,12% vd bezoekers

o 0 besmettingen te relateren aan type I pilot events

• Samenwerking GGD
oTussentijdse resultaten / meldingen / BCO door GGD

oWerkinstructies positief testuitslag (GGD Amsterdam/GGD-NL)



Conclusies testresultaten

• Pre-testen maakt sommige types van events veilig 

mogelijk, ook al blijft er een klein restrisico

• Actieve bevraging en temperatuurmeting aan de 

poort hebben vermoedelijk weinig toegevoegde 

waarde, alleen passieve attentie (“reminders”)

• “Point of Fun”- testen als steekproef goed te doen, 

niet  voor het totale bezoek mogelijk



VERWACHTINGEN & VRAGEN

Hoofddoel in kaart brengen contacten & 

Hoe gedragen mensen zich tijdens event ?



Pilot evenementen

• Hoeveel contactmomenten (afstand en duur) zijn er tussen bezoekers 
op een evenement?

• Hoeveel contacten heeft een bezoeker langer dan 15 minuten binnen 
1,5 meter op een congres, bij een theatervoorstelling of tijdens een 
voetbalwedstrijd?

• Hoe kunnen we het aantal contactmomenten beinvloeden, door 
bijvoorbeeld;

• Groepsgrootte te beperken

• Instroom te verspreiden

• Verschillende wijze van horeca aanbieden

• Verschillende wijze van zit/staanplaatsen

• In hoeverre houden bezoekers zich aan gedragsmaatregelen zoals het 
dragen van een mondneusmasker tijdens de “verblijfsfase”?

Onderzoek door middel van ultrawideband tags (Kinexon), aangevuld 
met video-analyse (DCM).

Bezoekersdynamiek en gedrag



• Hoe hoog is de compliance? Wijkt dit heel erg af van voetbal?

• Hoeveel contacten zijn er >15 min <1.5 m?



Pilot evenementen

Scheiding van bubbels bij N.E.C.

Gemiddelde afstand ≤ 1.5m
Totale duur ≥ 1 minuten

21 februari 2021, voetbalwedstrijd N.E.C. – De Graafschap, Goffertstadion te Nijmegen



Pilot evenementen

Bezoekersdynamiek per type evenement

Type I: binnen passief

Congres Theatervoorstelling NEC – De Graafschap

Gemiddelde afstand ≤ 1.5m, totale duur ≥ 15 minuten (cumulatief)

Type III: buiten actief



Pilot evenementen

Bezoekersdynamiek pauze theater voorstelling

20 februari 2021, theatervoorstelling Guido Weijers , Beatrix Theater te Utrecht



Pilot evenementen

Compliance gebruik mondneusmasker

15 februari 2021, congres ‘Back to Live’ , Beatrix Theater te Utrecht 21 februari 2021, voetbalwedstrijd N.E.C. – De Graafschap, Goffertstadion te 
Nijmegen

128 personen 2 personen zonder mondneusmasker = 98,4% compliance 109 personen 6 personen zonder mondneusmasker = 94,5% compliance



Zaterdag

13

maart

2021

Ziggo Dome events
Bubbel 1 250 p

Mondkapje Continue

Horeca Continue

Zitplaats Staan

Placeren Zelf, 3 pers/m2

Sneltesten Nee

Bubbel 3 250 p

Mondkapje In beweging

Horeca Continue

Zitplaats Staan

Placeren Aangewezen
stippen

Sneltesten Nee

Bubbel 6 50 p

Mondkapje Geen

Horeca Continue

Zitplaats Staan of zitten

Placeren Zelf regelen

Sneltesten Nee

Bubbel 2 250 p

Mondkapje Continue

Horeca Continue

Zitplaats Staan

Placeren Voldoende ruimte voor
1,5 meter afstand

Sneltesten Nee

Bubbel 4 250 p

Mondkapje Continue

Horeca Continue

Zitplaats Zitten

Placeren Vrij

Sneltesten Ja

Bubbel 5 250 p

Mondkapje In beweging

Horeca Continue

Zitplaats Staan op plaats of zitten

Placeren Geplaceerd, 2 stoelen
afstand, dambord

Sneltesten Nee



Zaterdag

13

maart

2021

Totaal aantal contacten over tijd



Zaterdag

13

maart

2021

Aantal contacten over tijd per contactcategorie

Contact 
categorieën

<1,5 
m

1,5 –
10 m

<10 sec n.v.t. n.v.t.

10 sec – 1 min 1 n.v.t.

1-5 min 2 n.v.t.

5-10 min 3 n.v.t.

10-15 min 4 n.v.t.

>15 min 5 6



Zaterdag

13

maart

2021

Bubbel verdeling

Start event Einde event



Zaterdag

13

maart

2021

Totale contacten over tijd

Dance event Concert

Type II: binnen actief



Zaterdag

13

maart

2021

Gemiddeld aantal unieke personen per bezoeker

Gemiddelde afstand ≤ 1.5m, totale duur ≥ 15 minuten (cumulatief)

Dance event Concert

Type II: binnen actief



VERWACHTING & VRAGEN

Invloed druppels en luchtkwaliteit in binnen ruimtes



Parallel onderzoek

• TNO verricht onderzoek naar druppelverspreiding in 
theater / bioscoop opstellingen

• Onderzoek wordt momenteel uitgevoerd in 
laboratoriumsetting

• Resultaten bekend over +/- 4 weken



Parallel onderzoek (2)

• Universiteit Twente verricht onderzoek naar 
druppelverspreiding in een live-situatie

• Wat is de invloed van zingen en juichen op de 
verspreiding, met of zonder persoonlijke beschermings
maatregelen

• Onderzoek uitgevoerd in Ziggo Dome op 6 maart

• Resultaten over +/- 3 weken



• Doel: ventilatierichtlijn veilig evenement testen

• Van tevoren controle ventilatie 
• Tijdens evenement monitoring ventilatie



Voorlopig resultaat Beatrixtheater

te weinig ventilatie

voldoende ventilatie



In het stadion (4)

• TU Eindhoven verricht onderzoek naar 
druppelverspreiding in een live-situatie

• Wat is het effect van de aanwezigheid van 
zingende en juichende mensen (zonder 
mond-neus masker) op de luchtkwaliteit en 
hoe kan die effectief gereinigd worden

• Onderzoek uitgevoerd vandaag

• Resultaten over +/- 3 weken



VERWACHTINGEN & VRAGEN

Wat zijn de risico’s t.o.v. andere activiteiten



Acceptabel risico Bezoeker: Is het veilig?

Bestuurder: Is het veilig?

Organisator: Is het veilig?

Loop ik op een evenement meer risico 
als de rest van de dag?

Loopt het aantal besmettingen 
niet op? Zorg overbelast?

Hoe kan mijn evenement zo inrichten 
dat het even veilig is op andere 

plaatsen?



Contacten
(meting tags)

Opzet Event

Componenten risicomodel

Prevalentie
(besmettelijke

mensen)

Testen
(PCR 95%)

Luchtkwaliteit
(buiten, ventilatie)

Opzet event 
(bubbels, routes 

etc)

Persoonlijke
bescherming

Nabij (< 1,5m)

Veraf (1,5 – 10m)

Kans op besmetting
individu per uur op 
een event of andere

(BCO) setting

Leeftijd bezoekers

Kans op 
hospitalisatie

Kans op overlijden

Totaal aantal besmettingen, ziekenhuisopnames
en overlijden door event

Individueel

Collectief

Impact events op 
besmettings risico

Risiconiveaus
routekaart



Bouwstenen events (en andere activiteiten)

4,2 1,1 0,7 0,6 0,5 1,1

Met testen

210,9 3,5 0,6 1,2
Aantal besmettingen per 100.000 
mensen per uur (rode getallen)



• Stap 1
• Indien van ons advies t.b.v. evenementen bij VWS

• Type I & III ondertussen ingediend

• Stap 2
• VWS vraagt advies aan OMT op basis van onze 

aanvraag
• Type I & III ondertussen bij OMT neergelegd

• Stap 3
• Advies OMT inzake evenementen

• Type I reactie / vragen ontvangen 

• Stap 4
• Aanpassing maatregelen rondom evenementen

Vervolgstappen



Vijf ‘key learnings’

• Communicatie doorslaggevend 
(bezoekers en extern)

• Events minder risicovol dan gedacht

• Diversiteit bezetting (50-75%) maakt 
weinig verschil

• Met maatregelen al snel bepaalde type 
events mogelijk

• Wij zijn al heel veel wijzer geworden, 
en zijn als sector als geen ander in 
staat een veilige, gecontroleerde en 
optimale omgeving te creëren



Wat had u nog willen weten?




