
OVER DE EVENT FARM 
 

Door ons werk in de evenementenbranche zijn wij  gewend aan
het opzetten van tijdelijke maatregelen in een constant
veranderende omgeving.  
 
Het bedenken van logische routes,  het afwikkelen van verkeer,
creëren van wachtruimtes,  toegangsbeleid,  informatie en
verwijzingen middels bebording en communicatie via (social)
media zi jn belangrijke onderdelen van ons dageli jkse werk in de
evenementenbranche en kan ook goed buiten deze branche
worden ingezet.  Heeft u behoefte aan een logistiek plan voor uw
bedrijf  of  wilt  u graag ondersteuning in de uitvoering,  neemt u dan
gerust contact met ons op voor meer informatie.

 
 
 
 

IMPLEMENTATIE 
1,5-METER MAATREGELEN 

ANALYSE: LOCATIE EN RUIMTE
Het in kaart brengen van de locatie in het licht van
veranderde omstandigheden: Hoeveel ruimte is er
beschikbaar, en hoeveel mensen moeten hier
terechtkunnen? Hoe komen deze mensen naar de locatie,
hoe bewegen zij zich? Welke voorzieningen zijn er al, en zijn
die voldoende in de 1,5-meter samenleving? 

NIEUWE SITUATIE 
Adviseren op, maar ook uitwerken en (ondersteunen bij)
implementeren van de nieuwe situatie. Bijvoorbeeld op het
gebied van crowdmanagementmaatregelen zoals toegangs-
beleid, looproutes, hygiënemaatregelen, personele inzet  en
fysieke maatregelen zoals bewegwijzering en
informatieborden, verkeersmaatregelen, het inrichten van
'Kiss & Rides' of wachtvakken, en het scheiden van
bezoekersstromen. 

KNELPUNTEN EN MAATREGELEN 
Welke knelpunten zijn er die aanpassing behoeven om
opening of voortgang van de locatie mogelijk te maken?
Welke maatregelen zijn landelijk, regionaal of lokaal van
kracht die invloed hebben op deze locatie? Welke factoren
kunnen invloed hebben, zoals pieken in drukte of slecht
weer?  

COMMUNICATIE 
Welke doelgroepen moeten worden geïnformeerd over de
nieuwe situatie? Bezoekers en gebruikers, maar ook
bijvoorbeeld leveranciers en omwonenden. Van welke
maatregelen moeten zij op de hoogte worden gesteld en wat
is daarvoor het beste middel? Hoe wordt omgegaan met
vragen of klachten? 

MONITORING 
Het eindigt niet wanneer het plan op de plank ligt. Het
monitoren, signaleren en bijsturen is een onmisbare stap
om de nieuwe situatie blijvend succesvol te maken. Werkt
het in praktijk net zoals op papier bedacht? Welke zaken
moeten steeds worden gemonitord en met welke
frequentie? Waar liggen de prioriteiten? Ook het
doorvoeren van wijzigingen bij nieuwe maatregelen kan zo
snel en doeltreffend worden aangepakt. 
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