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Webinar Sectorgids

Lokale evenementen kunnen
coronaproof adhv sectorgids

26 augustus 2020 10:30 - 12:00

De sectorgids is een gedragen instrument, ontstaan uit een initiatief van oKo, in samenwerking met het 
Sociaal Fonds Podiumkunsten, de Belgische Schouwspelvereniging, ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB. De 
inhoud kwam co-creatief tot stand met input vanuit het Kernteam.
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Schepen van Cultuur, Genk
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Wat is een sectorgids?
● Verlossend instrument om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen 

worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden
● Een kader met strenge maatregelen op maat van de sector en die door elke 

werkgever of organisatie moet worden ingekleurd door de eigen preventieadviseur
● Bij gebrek aan een aangeduide preventieadviseur is het hoofd van de organisatie 

preventieadviseur
● Het is een kader dat onze werking terug mobiliseert binnen de gestelde en 

veranderende contouren van het virus in overeenstemming met virologen
● Lijkt moeilijker dan het is, als we creatief en correct denken dan gaat het makkelijk
● Het is een bevrijdend systeem, desondanks de terminologie die soms verkeerdelijk 

beperkend overkomt



Hoe kwam die tot stand?
● Als sector (Team Covexit) onderhandeld met Vlaamse administratie, kabinet en de 

virologen van de GEES
● Mandaat gestart vanuit oKo en SFP maar heel vele partners zijn onmiddellijk 

gevolgd met input en communicatie
● Maximaal toelaatbare uitgehaald op basis van:

○ Toegestane marge vanuit virologisch standpunt
○ Op basis van arbeidsveiligheid
○ Met de wens om maximaal te kunnen mobiliseren
○ Met grondige duiding van hoe de sector professioneel in elkaar steekt
○ Professionele tewerkstelling
○ Snuffelen naar wat kan en op basis daarvan voorstellen gedaan
○ Buitenlandse voorbeelden
○ Empirische studies



Van generiek 
naar specifiek

Van overheid naar organisatie dmv 
arbeidspreventie mits de 
preventieadviseur

Arbeidswetgeving: controle (klacht of 
voorval) door arbeidsinspectie

Sectorgids = goedkeuring sociaal 
overleg en ook sectorbreed gedragen 

Toepassing in de eigen organisatie = 
Eigen draaiboek = goedkeuring door 
OR / CPBW / personeelsoverleg



Via protocol
Gedeeltelijke defederalisatie

Protocol: vakminister + sector + GEES

● Voor Vl org in Bxl => vakminister Vl

● Taakverdeling & eigenaarschap

● Daaruit komt een sectorgids (arbeidspreventie)  
en daaruit komt het eigen draaiboek, 
preventieplan of toepassing in de organisatie

● Versnelling werd ingezet, de sectorbrede logica 
aanvaard en principe opgenomen: 
○ Podium -> sectorgids / Publiek -> CERM 



Kernteam
Co-creatief te werk gegaan met 80

Vooral preventieadviseurs maar ook 
artistieke, zakelijke leiders, juristen, 
FOD WASO, experten... 

Perspectief breed en realistisch 
houden

Informatie binnenkrijgen en draagvlak 
creëren in twee richtingen

Brede sector: uniformiteit creëren 



Aanpak
● Probleem en sterkte: veelzijdige, complexe sector
● Breed genoeg gaan om zoveel mogelijk organisaties aan te spreken
● Vertrekkend vanuit ARBEIDSPREVENTIE. Niet alles beantwoordend, wel kaderend
● Van daaruit maakt de organisatie een draaiboek eigen aan de situatie
● Opdelen in grote groepen: omkadering, artiesten en publiek 
● Twee leidinggevende principes: SD en H
● Online tool want ‘levend document’ => veel wijzigingen te verwachten
● Kleintjes en groten helpen elkaar
● Voeding en draagvlak
● Co-creatief om eigenaarschap te bewerkstelligen
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Verhouding andere protocollen + CERM
● Eerst van generiek naar specifiek
● Kijken naar andere protocollen (jeugd, audiovisuele producties…) voor input
● Op een gegeven moment samen met sport en events (toerisme) een coalitie  

gevormd
○ Waarom? Eenduidigheid. Ons protocol geldt voor élk podium of evenement, in welke 

hoedanigheid dan ook. Het CERM geldt voor alle publieksontvangsten.

● Ons protocol is een van de bouwstenen van CERM
● Belangrijk: contact met Onderwijs ihkv schoolvoorstellingen
● Professionele kunstensector: basis geleverd voor protocol amateurkunsten en 

sociaal-cultureel werk 
● Jeugdsector (https://ikorganiseer.be/) maakte een vertaling op jongerenmaat

https://ikorganiseer.be/


https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen



Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten Dirk Verbist / De Federatie



Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten







Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten



Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten





Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten



Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten



Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten



Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten



Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten



Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten



De Sectorgids



Indeling 

● Arbeidspreventief kader, leidraad voor eigen preventiegids. 
● Omkadering = breed (bureau, technisch, contactberoepen etc)
● Artiesten = breed (creatie, educatie, repetitie, praktische zaken zoals touren)
● Publiek = alle maatregelen die nodig zijn om publiek te ontvangen als huis in 

brede zin (musea, horeca, gebouwspecifiek, zaalplannen etc)
● Updates: steeds de laatste belangrijke veranderingen (+ nieuwsbrief onderaan elke 

pagina)
● FAQ: Algemene vragen en antwoorden als leidraad vanuit de mailbox en het kernteam

Bij samenstellen eigen preventieplan goed nadenken over waar je uit moet putten, welke 
combinaties noodzakelijk zijn = goede oefening voor diepgaand inzicht in de materie

website



Zoekfunctie 
website

Onze website heeft een zeer handige 
zoekfunctie

Maakt de zoektocht makkelijker

Zoekfunctie gaat door FAQ en alle 
menu’s 

Snelheid winnen door deze te 
gebruiken, ook wij moeten stilaan op 
deze manier zoeken of verifiëren 



Footer

● Onderaan, op elke pagina beschikbaar

● Praktische zaken maar belangrijker:
○ LOKAAL = overzicht van lokale maatregelen (info van Cult! VRT Kunstenpunt)
○ VOORBEELDEN = collectie van draaiboeken en andere voorbeelden
○ PRAKTIJK = oplijsting van alle goede praktijken in de pers

● Zeer bruikbaar voor lokaal overleg en begeleiding eigen proces



Fase 4 Omkadering



Fase 4 Artiesten



Fase 4 Specifieke maatregelen voor 
bewegingsgerelateerde kunsten



Fase 4 Specifieke maatregelen voor muziek



Fase 4 Specifieke maatregelen voor muziek



Fase 4 Publiek



Fase 4 Publiek CERM



Gebruik Sectorgids
● Bepaal uw activiteit, stel een draaiboek op met de gids als leidraad
● Activeer uw preventieadviseur richting sectorgids
● Geef invulling aan de maatregelen adhv eigen situatie en infrastructuur 
● Vul de CERM in en bewaar een kopie in je draaiboek
● Geef iedereen een juiste verantwoordelijkheid
● Zorg voor goedkeuring in uw organisatie
● Communicatie! 

○ Met personeel: taakverdeling / geruststelling 
○ En natuurlijk met publiek
○ Duidelijke, goede communicatie => we hebben een veilige omgeving

● Verzorg je activiteit tot in de puntjes, maak er een erezaak van
● Dichtdoen of dynamiek?
● Pers loopt over van voorbeelden van “good practices” 

https://sectorgidscultuur.be/praktijk/  

JP

https://sectorgidscultuur.be/praktijk/


Verderzetting Sectorgids
● Parcours gaat voort
● Langetermijnsoplossingen uitwerken: kleurencodes
● Onderzoeken om permanent te instrumentaliseren (cfr Duitsland, Charité)
● Contact

○ Met GEES goed onderhouden, deze sectorgids wordt als leidinggevend beschouwd voor events en 
amateurkunsten

○ Kernteam blijft bestaan: uitwisseling en onderling contact blijft belangrijk 
○ Rode lijnen met de overheid zijn roodgloeiend

● Updates steeds via de nieuwsbrief van de Sectorgids
● Vragen kunnen via sectorgids@overlegkunsten.org 

mailto:sectorgids@overlegkunsten.org


Kleurcodes: voorstel sector van 10 juli

● Duurzame en werkbare tool nodig 
op lange termijn

● Veilige co-existentie met virussen
● Belang van consistente en heldere 

maatregelen voor lokale besturen
● Landelijk bepaald (protocol), 

lokaal uitgevoerd
● Betekent een consistente en 

leesbare beslissing lok. besturen
● Inhoud is bij te sturen op landelijk 

niveau door GEES indien dit niet 
werkt of indien het op termijn 
minder streng kan

● Vanaf Geel: protocol, sectorgids en 
CERM, Oranje strenger en Rood 
zonder publiek



Nationale Veiligheidsraad 20/08
● Terug naar de situatie van 1 juli (200/400)
● Nieuw: Uitzondering mogelijk voor permanente infrastructuren
● Niet helemaal wat we verwacht hadden, overleg met GEES dag voordien gaf meer 

perspectief.
● Belangrijk om langetermijnsoplossingen  te krijgen want co-existentie met virus

● Een nieuw tijdperk is aangebroken! GEES stopt straks en wordt vervangen
● Sector, denk na over nieuwe interne systemen die flexibiliteit aanpassen!
● Werk hieraan co-creatief met de medewerkers!
● Kneed uw organisatie in een nieuwe amorfe vorm aanpasbaar aan nieuwe 

situaties!



Event loket vanaf 1/9
Wat weten we al?

● Uitzondering mogelijk voor permanente infrastructuren
● Op basis van een streng dossier omtrent SD en H
● Regels van protocollen, sectorgids en CERM worden gevolgd
● Aanvraag wordt ingediend bij het Event loket (CJM, Eventflanders, Sport 

Vlaanderen)
● Team van experten geeft advies?
● Minister keurt dit advies goed
● Burgemeester nemen beslissing op basis van dit dossier
● Uitzondering geldt voor de infrastructuur tot zolang de capaciteiten niet 

proportioneel zijn
● Politieke bewaking door kabinet Cultuur, Toerisme Vl en Sport Vlaanderen



Sectorgids
Wie maakte de sectorgids?

De sectorgids is een gedragen instrument, ontstaan uit een initiatief van oKo, in 
samenwerking met het Sociaal Fonds Podiumkunsten, de Belgische 
Schouwspelvereniging, ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB. De inhoud kwam co-creatief 
tot stand met input vanuit het Kernteam.

Deze sectorgids kwam co-creatief tot stand met de sectorbrede hulp van onder andere: 

Guy Augustus (Arenberg), Jan Bernolet (Studio 100), Wieter Bloemen (Rosas), Ann Bollen (Kaaitheater), Veerle Braem (AMUZ), Maarten Bresseleers (SFP), Frédéric Budo (De Munt), Tom Buggenhout (CC Strombeek-Bever), Lies De 
Backere (STEPP), Steven De Jonge (MiraMiro), An De Mol (NTGent), Tine De Schutter (Zomer van Antwerpen), Esther De Soomer (oKo), Koen Debbaut (CC De Herbakker), Peter Decuypere (EventFlanders), Liesbeth Dejonghe 
(oKo), Koen Deveux (independent consultant) Pieter D’Hooghe (oKo), Rebecca Diependaele (Nadar), Philippe Digneffe (CAMPO), Peter Dobbels (Sportpaleis Groep), Jan Geerts (SFP), Donald Goedheid (Communicart Event 
Safety), Frankie Goethals (De Munt), Elke Goossens (NTGent), Ine Hermans (ACV Puls), Bavo Jacobs (Zonzo Compagnie), Kumi Kondo (Antwerp Symphony Orchestra), Eric Krols (Nieuwstedelijk), Leen Laconte (oKo), Mike Naert 
(Het Depot), Wim Neels (Concertgebouw), Luc Nicolai (Opera Ballet Vlaanderen), Klaartje Oerlemans (GRIP), Johan Penson (Needcompany/InfraCult), Hans Perquy (Event Risk Matrix), Chris Persyn (Cautius), Yves Pissoort (FOD 
WASO), Jasper Plaetinck (Ancienne Belgique), Tomas Raeymaekers (Democrazy), Serge Rangoni (Théâtre de Liège), Sven Roef (Vooruit), Jules Roovers (Opec), Evelien Rutten (Toneelhuis), Milan Rutten (Arenberg), Eric Smout 
(Democrazy), Vjera Somers (Compagnie Cecilia), Frederik Styns (Symfonieorkest Vlaanderen), Annelies Thoelen (Z33), Walter Van den Eeckhaut (Antwerp Symphony Orchestra), Kerlijn Van der Cruyssen (Republiek Brugge), Ben 
Van der Meuren (Beheer Kunstsite), Anne Van Es (Transparant), Wanne Van Hemelrijck (Compagnie Tartaren), Winand Van Lil (SEEKURICO), Karel Van Ransbeeck (De Spiegel), Karolien Vandenbosch (Deepbrigde), Karel Vandoren 
(De Singel), Niels Vanherpe (Antigone), Wouter Vekeman (De Rand), Jeroen Vereecke (De Leiding), Kristof Verhoeven (Trix), Niek Verlinden (oKo), Maud Verlynde (Theater Malpertuis), Frederik Verrote (Het Paleis), Marc Vrebos 
(Ancienne Belgique), Nico Warrinnier (Theatertainment Impresariaat) Daarnaast werden daarnaast volgende personen geconsulteerd in het kader van specifieke werkgroepen: Zita Epenge (De Spiegel), Els Debodt (Het Paleis), 
Dirk De Lathauwer (Fabuleus), Esther Ursem (Musica), Wim De Graeve (ABC Basics for Children) en Kristien De Coster (Ultima Vez)



Vragen
PD

● AANSPRAKELIJKHEID
○ Ik ben ervan overtuigd dat de overheid en heel wat organisaties/bedrijven, mits voldoende 

personeel/vrijwilligers, in staat zijn om coronaproof evenementen te organiseren. Maar omdat onder 
deze evenementen eveneens eetfestijnen, bingonamiddagen en dergelijke vallen, merk ik dat 
burgemeesters het zekere voor het onzekere kiezen en alles afschaffen. Het is gewoon onduidelijk hoe 
je dit als gemeente kan controleren voor particuliere organisaties en wat je verantwoordelijkheid 
daarin is. Wat laat je wel toe en wat niet? (D)

○ Kunnen we aangeklaagd worden indien er toch iemand (ondanks alle maatregelen) blijkt Corona te 
hebben gekregen? (D)



Vragen
● ALGEMEEN

○ Wat bij evenementen die binnen doorgaan? 

○ Zullen mensen zich veilig genoeg voelen om te komen indien we de regels volgen? Kunnen we 
Corona proofheid beloven? 

○ Zijn er ergens voorbeelden beschikbaar van goede praktijken?

○ We denken eraan om onze gemeentelijke uitleendienst uit te breiden met materialen die 
verenigingen kunnen ontlenen om corona-veilig te kunnen organiseren. Het budget is beperkt dus 
de vraag is waarin we best investeren. M.a.w. wat zijn aankopen die organisatorisch het meest 
relevant zijn? Zijn er misschien groepsaankopen mogelijk? (D)

○ Aankomst/vertrek toeschouwers/bubbels reguleren, hoe doe je dat best? (Routing/circulatie in de 
zaal, gescheiden in/uitgangen of mag het ook eenzelfde in-/uitgang maar dan met nadars tussen?)



Vragen
● CERM

○ Vanaf hoeveel deelnemers moet het Event Risk Model ingevuld worden?

○ Welke screening is het best om na te gaan of activiteiten kunnen doorgaan? Is Event Matrix invullen 
voldoende? 

● Doelpubliek
○ Mogen we nog oudere vrijwilligers inschakelen en zo ja, zijn er specifieke richtlijnen hieromtrent? 

(D)

● Hygiëne
○ WC-gebruik: is een WC-dame nodig en waar moet deze het meest op letten?

○ Hoeveel en grondig moeten tafels, stoelen, podium, micro ontsmet worden?



Vragen
● Horeca

○ Mag er drank geschonken worden en wat zijn de voorwaarden om dit zo coronaproof mogelijk te 
doen?

○ Enkele knelpunten zijn nu drankverkoop (enkel bediening? Bonnetjes-systeem te veel risico?), 
foodtrucks of andere cateraars.

○ Hoe caféconcerten organiseren?

○ Mogen mensen dan binnen iets drinken als ze bediend worden aan tafels in bubbels (Ze moeten een 
mondmasker aanhouden, maar mogen deze even afdoen om te drinken?)

○ Zal er in de webinar ook iets aan bod komen rond alternatieve bestelplatformen, zoals bijvoorbeeld 
'Wat Drink Je?' ? (www.watdrinkje.be)

○ Vallen optredens in cafés/grand-cafés onder dezelfde sector-specifieke maatregelen die geldend 
zijn in de cultuur/evenementen/podiumkunstensector? => In horeca is er geen mondmaskerplicht 
wanneer men aan tafel zit in de bubbel, bij concerten/optredens op andere locaties wel.

http://www.watdrinkje.be


Vragen
○ Welke gegevens moeten bij inschrijving van het publiek gevraagd worden en moet dit van elke 

deelnemer?

○ Op zondag 27 september organiseren we Varsenare-kermis. Waar moeten we allemaal rekening 
mee houden en hoe kunnen we het inrichten om zo veilig en wetmatig mogelijk te werken in tijden 
van corona?

○ Regelgeving voor evenementen op campings met of zonder cafetaria?

○ Al enig zicht op Kerstmarkten?

○ Wat zijn de richtlijnen rond het dragen van mondmaskers bij openluchtevenementen?

○ Er is veel onduidelijkheid ivm gidsen van groepen in een stad (openlucht). Sommige steden houden 
het bij 9+1 personen, andere gaan tot 15 ... steeds onder voorwaarden dat de afstand 1,5m tussen 
deelnemers bewaard wordt. Zo rekt een groep van 15 uit tot 22m. Onwerkbaar. Wat is nu het 
protocol?

○ Buiten netwerken via een wandeling: mag dat nu met meer dan 10 personen?



Vragen
● Publiek

○ Moeten we verbieden om mee te zingen?

○ Wij huren zalen. Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat het ventilatiesysteem voldoet? Zijn er 
richtlijnen?

○ Zijn er indoor mogelijkheden om te werken met een staand publiek en mag dit dan eventueel in 
bubbels van max. 5 personen en met respect van de 1,5 afstand tussen 2 bubbels?

○ Hoe kunnen we lokale actieve evenementen organiseren voor kinderen en jongeren waarbij niet 
enkel 'passief' toegekeken wordt in combinatie met bestaande bubbels (jeugdwerk, school, 
sportbeweging...)

○ Hoe ontmoeting creëren bij een armoedevereniging? (D)

○ Is er al duidelijkheid over procedure als je wilt afwijken van de opgelegde maxima?



Vragen
● Schoolvoorstellingen

○ Duidelijkheid rond schoolvoorstellingen?

○ Vereisten voor schoolvoorstellingen en extra-muros - 12 jaar: mogen verscheidene scholen 
samenzitten? Aparte rij op social distance voor (minder) leerkrachten?

○ Duidelijkheid over de heel verwarrende communicatie rond schoolvoorstellingen en onderscheid 
tussen basisscholen en middelbare scholen

● SD
○ Wat als... de sociale afstand van hart tot hart in theaterzalen verminderd wordt van 1,5 m naar 1 m, 

dan kunnen wij i.p.v. 2 stoelen één stoel vrijhouden tussen de verschillende individuen, koppels of 
bubbels EN dan kunnen wij waarschijnlijk ook ons publiek plaatsen op elke rij (dus geen rijen 
tussen laten)… Klopt deze redenering?

○ Kan het plaatsen van plexi's op de ruggen van de theaterzetels (40 à 60 cm boven de zetel en de 
volledige rugbreedte innemend) toegestaan worden wanneer de lokale burgemeester hiervoor 
toestemming geeft na positief advies van de brandweer? Dit in combinatie met het dragen van 
mondmaskers én het respecteren van de 1 meter sociale afstand van hart tot hart.



Vragen
● Zaalhuur

○ Wat moeten huurders/gebruikers weten? Wat is precies onze rol (welke info geven we mee/ welke 
maatregelen moeten we nemen) en wat mogen/moeten we verwachten van gebruikers zelf? (een 
voorbeeldje: dient een lokaal na elke huurder door de verhuurder te worden ontsmet, of ligt daar 
ook een taak voor de huurder zelf?)

○ Wij hebben geen vast zaalplan en moeten dus afhankelijk van de grootte van de ingeschreven 
bubbels onze capaciteit aanpassen. Zijn hier eventueel rekenmodellen voor beschikbaar die het 
makkelijker maken om te weten hoeveel m² je nodig hebt bij x aantal bubbels van 2, x aantal 
bubbels van 3 en x aantal bubbels van 4? M.a.w. eerder: zijn er rekenmodellen om te weten wanneer 
je totaal beschikbaar aantal m² is opgebruikt.

○ Bestaan er ondertussen digitale tools om op basis van het aantal tickets per tickethouder (bubbels, 
bijvoorbeeld, Jan Claes heeft op zijn naam vier tickets besteld) en het maximum aantal zitplaatsen 
in de zaal een zaalplanning te maken (maximum capaciteit van 250 personen)? Op deze manier zou 
er een maximum aantal personen voorstellingen en concerten kunnen bijwonen zonder dat de 
social distancing tussen de bubbels in het gedrang komt. Hier komt echter wel wat rekenwerk bij te 
pas dat door een mensenbrein vaak moeilijk te maken is. Een programma die dat werk doet zou 
bijzonder welkom kunnen zijn.



Verdere vragen ?


