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Risicoanalyse culturele activiteit 
Voor elke activiteit verplicht de overheid om enkele zaken in orde te brengen om de 

activiteit coronaproof te organiseren.  

● Een corona-aanspreekpunt aanstellen 

● Een risicoanalyse maken van de activiteit  

● Een draaiboek uitwerken  

● Een deelnemerslijst met contactgegevens bijhouden to 14 dagen na de activiteit.  

Onderstaande risicoanalyse biedt een handige checklist voor organisatoren om te bekijken in welke mate 

jouw activiteit veilig kan verlopen. Weet je op sommige vragen het antwoord nog niet, bekijk dan telkens 

wie hiervoor actie dient te ondernemen.  

Indien de activiteit meer dan 50 deelnemers ontvangt, wordt het gezien als een ‘evenement’. Maak dan 

gebruik van het ‘Covid Event Risk Model’ via covideventriskmodel.be.  

Algemene gegevens 

Naam activiteit  

Gemeente activiteit  

Organisatie  

Startdatum  

Einddatum (indien verschillend)  

Corona-aanspreekpunt  

Mailadres  

 

Deelnemers ja nee ik weet het niet 

Verwacht je deelnemers of begeleiders die tot de 
risicogroepen behoren: personen met een leeftijdsrisico (65+) 
of personen met een ernstige onderliggende medische 
aandoening (bv. hart- en vaatlijden en verlaagde immuniteit, 
beoordeling best met behandelende arts)?´ 

   

Verwacht je deelnemers van verschillende generaties?    

Heb je een inschrijvingslijst met contactgegevens van alle 
deelnemers?  

   

 

Locatie ja nee ik weet het niet 

Heb je toestemming nodig van het lokale bestuur of vaardigt 
het lokale bestuur specifieke regels of maatregelen uit?  

   

Gaat (een deel van) de activiteit door in een lokaal of 
binnenruimte?  

   

https://www.covideventriskmodel.be/
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Lokaal 
 (enkel in te vullen indien je gebruik maakt van een 
binnenruimte 

ja nee ik weet het niet 

Is je lokaal voldoende ruim voor het aantal deelnemers dat je 
verwacht en het typeactiviteiten dat je voor ogen hebt 
(minimaal 4m2 per persoon voor activiteiten waarbij 
deelnemers blijven zitten, 10m2 voor activiteiten met 
beweging) 

   

Kan je het lokaal goed verluchten?     

Zijn er markeringen/tekens aangebracht om looplijnen aan te 
duiden voor flessenhalzen (sanitaire voorzieningen, gangen, 
trappen, ingangen, liften, …)? 

   

Kan je de contactoppervlakten (tafels, klinken, stoelen, 
doorgegeven voorwerpen…) voor, tijdens en na de activiteit 
ontsmetten? 

   

Gelden er specifieke maatregelen uitgevaardigd door de 
gebouwbeheerder? 

   

Zijn er andere gebruikers van de locatie waar je vooraf 
afspraken mee dient te maken over het gebruik van 
pauzeruimtes, de organisatie van de toegang, de circulatie in 
het gebouw? 

   

 

Activiteit ja nee 

Is er reeds een draaiboek uitgewerkt voor de activiteit? Dit is 
verplicht door de overheid. (Je vindt een sjabloon achteraan 
dit document.) 

  

Kan je tijdens de activiteit de veiligheidsmaatregelen op een 
vanzelfsprekende manier garanderen? (Het dragen van een 
mondmasker wordt in het algemeen aangeraden, zeker in 
binnenruimtes of waar veel personen samen zijn. Het dragen 
van een mondmasker (of ander beschermingsmateriaal) is 
verplicht indien de afstand van 1,5m tussen elk individu niet 
100% kan gewaarborgd worden.  

  

Moeten de deelnemers materiaal delen of doorgeven? Kan je 
ervoor zorgen dat dit voldoende ontsmet wordt? 
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Moet de hele activiteit binnen plaatsvinden of kan je (delen van) de activiteit in open lucht laten 

plaatsvinden? 

De volledige activiteit vindt binnen plaats  

Een deel van de activiteit kan buiten plaatsvinden  

De volledige activiteit kan buiten doorgaan  

 

Is er een koffiepauze? Is er nagedacht om dit veilig te laten verlopen?  

Er is geen pauze  

Er is wel een pauze, we hebben nagedacht om dit veilig te laten verlopen.  

Er is een pauze, we moeten nog bekijken hoe we dit veilig kunnen laten verlopen.  

 

 ja nee 

Moet je gezien de aard van de activiteit nog bijkomende informatie zoeken in 

andere coronagidsen en (bv. horeca, jeugd …)? 

  

 

Verplaatsing ja nee 

Zijn er verplaatsingen met het openbaar vervoer nodig in kader van de activiteit?   

Omvat de activiteit zelf verplaatsingen die risico’s kunnen inhouden?   
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Draaiboek culturele activiteit 
In het draaiboek noteer je de verschillende fases van jouw activiteit. Bekijk daarbij telkens welke speciale 

aandachtspunten er zijn om deze fase veilig te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan het onthaal waarbij 

veel mensen langs een smalle ruimte moeten, koffiepauze, toiletgebruik e.d.  

Tijdstip Omschrijving Speciale aandachtspunten 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


