‘Feest Wijzer’
Services voor fuiven en kleine festivals
Feest Wijzer is een initiatief van VAD met ondersteuning van Gezonde Gemeente. Met Feest
Wijzer geven fuiven en kleine festivals aan dat ze zich inzetten om een positief feestklimaat
te creëren.
Een fuif of lokaal festival moet minimum vier basisservices aanbieden om het Feest Wijzer
preventiepakket te verkrijgen. Dit basisaanbod ligt gedeeltelijk in de lijn van wat wettelijk
reeds verplicht wordt. Voor elke maatregel werd een minimumcriteria opgesteld. Negen extra
services om de locatie nog veiliger en gezonder te maken kunnen vrijblijvend aangeboden
worden.

Services moeten bekendgemaakt worden aan het uitgaanspubliek via de Feest Wijzer
sterpictogrammen. Deze worden aangeboden in de vorm van infobordjes of stickers.
Deze dienen op de feestlocatie opgehangen te worden om aan te tonen dat op het
evenement aandacht wordt geschonken aan het thema “gezond en veilig uitgaan”.
Hiermee tonen de organisatoren aan dat ze een positief fuifklimaat ondersteunen.
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De 4 basisservices

1. Deskundig barpersoneel
Doelstelling
Doelgroep
Inhoud

Implementatiemogelijkheden
Minimumcriterium

Kunnen inspelen op tabak-, alcohol-, drugs- en andere
gezondheidsproblemen tijdens een fuif of festival
Barmedewerkers op fuiven en kleine festivals
Herkennen van en inspelen op alcohol- en drugsgebonden
gezondheidsproblemen, verantwoord schenken van alcohol,
weten welke Feest Wijzer services worden aangeboden en
waarom. De wet kennen, weten hoe te reageren in
noodsituaties (brandweer, politie, …) en wie te contacteren in
geval van nood ...
 Briefing via barbriefing -16/-18
 Communicatie naar fuivers via affiches -16/-18
Alcoholwetgeving op visueel aantrekkelijke manier zichtbaar
voor zowel bezoekers als barpersoneel.

2. Info
Doelstelling
Inhoud

Implementatiemogelijkheden

Minimumcriterium

Inzicht geven in gezondheidsrisico’s en tips geven om deze
te verminderen
Informatie over alcohol, cannabis, veilig en verstandig
uitgaan, verkeersveiligheid, safe sex, gehoorschade, roken
en rookstop voor jongeren, …
 print: affiches, stickers, banners
 gebruik maken van projectie
 elektronisch: banners en info op website of
facebookpagina van het event
 koppeling maken met campagne -16/-18 via
bandjessysteem
De beschikbare informatiematerialen op een duidelijk
zichtbare plaats aanbieden
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3.

Samen uit, samen thuis

Doelstelling
Inhoud

Verkeersongevallen voorkomen
Toegang tot informatie over openbaar vervoer of alternatief
voor zelf rijden en preventie (incl. veilig parkeren +
toegang naar fuif veilig (veilige route))
Jongeren sensibiliseren om voor elkaar te zorgen wanneer
ze te veel gedronken hebben. Boodschap dient te zijn:
“zorg dat je vriend(in) veilig thuis geraakt”.

Implementatiemogelijkheden

Minimumcriterium

4.

Jongeren sensibiliseren met betrekking tot
alcoholintoxicatie
 communiceren van alternatief vervoer via sjabloon: vb.
telefoonnummers van taxibedrijven, (nacht)bussen,
treinuren, …
 actief transport promoten (stappen, fietsen, …)
 carpoolstrook
 (verplaatsbare) fietsenstalling
 Inzetten van fuifbussen
 Affiche ‘samen uit, samen thuis’ zichtbaar ophangen
Affiche ‘samen uit, samen thuis’ is zichtbaar voor fuivers

Oordoppen

Doelstelling
Inhoud

Implementatiemogelijkheden

Minimumcriterium

Gehoorschade voorkomen + geluidsoverlast voor de buurt
inperken (VLAREM wetgeving respecteren)
Het event controleert en leeft de geluidslimiet na zoals die in
de wetgeving staat beschreven. Daarnaast stelt ze oordopjes
ter beschikking.
De organisatie van het event stelt de buurt op de hoogte van
event.
 db’s meten en geluidslimiet controleren (+ zichtbaar
maken voor publiek)
 oordopjes ter beschikking stellen aan de vestiaire of aan
de bar
 buurt op de hoogte stellen van event (bijvoorbeeld via
flyers)
Db’s meten, oordopjes ter beschikking stellen en de buurt
informeren over het event
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De extra services
Feest Wijzer moedigt de organisatoren aan om ook andere (gezondheids)maatregelen in
te voeren die het welzijn van de feestvierders bevorderen, zoals:

5.

Condooms

Doelstelling

Onveilige seks, soa’s en ongewenste zwangerschappen
voorkomen

Inhoud

Condooms zijn vrij beschikbaar tegen lage kost

Implementatiemogelijkheden

Condooms gratis ter beschikking stellen van bezoekers aan
de vestiaire, bar of via een automaat.

Minimumcriterium

Condooms zijn gratis beschikbaar en aanbod is
bekendgemaakt
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6.

Gratis water

Doelstelling

Uitdroging en oververhitting voorkomen

Inhoud

Gratis (koud) drinkwater aanbieden

Implementatiemogelijkheden




Minimumcriterium

Gratis water is beschikbaar en dit aanbod wordt
bekendgemaakt

7.

Chill-outruimte

Doelstelling
Inhoud

Implementatiemogelijkheden

Minimumcriterium

8.

drinkbekers en vuilbakje aan de toiletten
gratis water aan de bar

Oververhitting en gehoorschade voorkomen
Feesters toegang geven tot een koelere, rookvrije en
rustigere ruimte (geen muziek of rustige, tragere muziek).
Een chill-out biedt ook comfortabele zitmogelijkheden.
 een aparte ruimte die speciaal wordt ingericht
 een afgebakende buitenomgeving die wordt ingericht en
waarbij rekening wordt gehouden met (geluids)overlast
voor de buurt
 een gang tussen verschillende ruimtes
Mogelijkheid om in een gezellige ruimte te zitten die koeler
en rustiger is.

EHBO

Doelstelling
Inhoud

Implementatie
Minimumcriterium

Snel en correct inspelen op gezondheidsincidenten
De nodige voorzieningen om bezoekers die onwel worden de
eerste zorgen toe te dienen zijn aanwezig: een rustige en
makkelijk te bereiken EHBO-ruimte waar uitgaanders die
onwel zijn de eerste zorgen kunnen krijgen.
Een EHBO-koffer en getrainde medewerker(s).
Een EHBO-koffer is beschikbaar en de medewerkers weten
deze liggen.
Er is een schriftelijke procedure over wanneer de
hulpdiensten te verwittigen.
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9.

Vestiaire

Doelstelling

Voorkomen van oververhitting en verhogen publiekscomfort

Inhoud

Gratis of goedkoop een bewaakte ruimte voorzien waar
uitgaanders jassen en extra kledij kunnen afgeven. Deze
ruimte is vrij toegankelijk tijdens het event.

Implementatie

Voorzien van een ruimte om kledij weg te hangen

Minimumcriterium

Toegankelijke vestiaire waar uitgaanders tijdens het
evenement hun kledij kunnen afgeven en terugvragen tegen
eenzelfde prijs.

10.

Eten (verkopen)

Doelstelling

Voorkomen van een gebrek aan energie/uitputting

Inhoud

Voedsel verkopen in de fuiflocatie of op het terrein van de
fuif- of festivallocatie.

Implementatiemogelijkheden




Minimumcriterium

Er is voedsel te koop op het terrein of locatie van het event.

11.

snackbar op het terrein of parking
warme snacks te koop aan de toog

Gezond eten (verkopen)

Doelstelling

Voorkomen van een gebrek aan energie/uitputting

Inhoud

Gezond voedsel verkopen in de fuiflocatie of op het terrein
van de fuif- of festivallocatie.

Implementatiemogelijkheden
Minimumcriterium

Gezonde snacks zoals smoothies, fruit, pasta,
melkproducten, ... te koop aanbieden
Er is een aanbod van gezond voedsel aanwezig op het
terrein of locatie van het event.
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12.

Klimaatregeling

Doelstelling
Inhoud

Implementatiemogelijkheden

Minimumcriterium

13.

Voorkomen van oververhitting
Temperatuurregeling en afzuiging van vuile lucht zorgen
voor een aangenaam en gezond binnenklimaat. De
temperatuur zou 28° C niet mogen overschrijden.
 ventilator(en)
 airco
 afzuiging van vuile lucht, inblazen verse lucht
 openen van (nood)deuren indien toegestaan door
brandweer
Technieken of procedures om te koelen en te verluchten zijn
aanwezig en worden toegepast.

Toegankelijkheid

Doelstelling

Bezoekers met een lichamelijke beperking hebben makkelijk
toegang tot de uitgaansgelegenheid.

Inhoud

Toegang voorzien voor mensen met een lichamelijke
beperking en zorgen voor een aangepast toilet

Implementatiemogelijkheden






Minimumcriterium

Rolstoelgebruikers kunnen makkelijk de uitgaansgelegenheid
binnen en kunnen gebruikmaken van een aangepast toilet.
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