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Logistiek



Workshop bestaat uit twee delen: 

- Uitleg over de werkzaamheden, 

voorbeelden uit de praktijk.

- Lekker aan de slag, een opdracht om samen uit te

te werken.

Logistiek



Wie ben je? 

Welke SamenLoop?

Wat is je belangrijkste vraag? Wat wil je van deze 

workshop mee naar huis nemen? Schrijf dit op je post it. 
(workshopleider plakt de post it op de muur/ centrale plek)

Logistiek

Voorstelronde



Logistiek

• Locatie

• Vergunning

• Veiligheid

• Materialen

• Inrichting 

• Coördinatie

• Toezicht

• Op en afbouwen

Wat doet commissielid Logistiek en Veiligheid?



Logistiek

Materialen Logistiek & Veiligheid

• Bruikleenovereenkomst 

• Handboek logistiek en veiligheid 

• Calamiteitenplan voorbeeld

• Informatie startersbox

• Informatie materialen 

• Tussentijdse leveringen

• T-shirt en andere kleding

• Antwoordformulier/informatie eventbox 

Kennisbank

Onderaan www.samenloopvoorhoop.nl

Kennisbank

http://www.samenloopvoorhoop.nl/
https://kwf.topdesk.net/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=5adf33d648b84fa3baf3340213bde893&from=018https://help.samenloopvoorhoop.nl/d3fe7-cf02-4c25-aa92-f2ac9bedc468


Logistiek

Moment

Kosten

Plaats

Mensen

Materialen
Emotie

Hoeveel
heden

Communicatie

Nodig? De juiste..

SamenLoop



Evenemententerrein
“De ideale locatie moet nog gemaakt worden”

Logistiek

Maak een plattegrond afstemmen met commissies

• Faciliteiten

• Veiligheid

• Calamiteitenplan, overleg met instanties

• Aankleding en inrichting

- Eventbox

• Op- en afbouwen

- Gezamenlijk, efficiënt en milieubewust

• Goede afstemming over de plaats van de tent voor de survivors

Algemeen: vele handen maken licht werk. 



Logistiek

Faciliteiten
• Maak goede afspraken en zet deze op papier (Draaiboek: 

wie/wat/wanneer ook voor op- en afbouw)

• Toegankelijkheid en bereikbaarheid

- Parkeergelegenheid/verkeersregelaars

- Regels terrein

• Water, elektriciteit, toiletten, afvoer en dranghekken.

• Afstemming  met Amusement & Catering en andere 

commissies over podium aan- en afvoer artiesten.

• Zorg voor voldoende afvalinzamelpunten en vuilniszakken. 



Logistiek

Veiligheid

• EHBO tijdens het gehele evenement

• Inlichten van hulpdiensten, wanneer is het evenement? 

• Interne communicatie via mobiel/portofoon

• Veilig stellen van gevaarlijke situaties op het terrein

• Afsluitbare ruimte waar het geld kan worden geteld en 

opgeborgen (op slot)

• Beveiliging voor geldtelpunt verplicht. Verantwoordelijkheid 

commissie (lukt het echt niet, dan via KWF)



Logistiek

Calamiteitenplan
• Noodgevallen

• Noodlocatie of uitwijklocatie

• Weersomstandigheden

• Communicatie/houding richting deelnemers, vrijwilligers en 

bezoekers

• Communicatie met hulpdiensten, maak vooraf afspraken en 

maak het evenement kenbaar, onderdeel 

vergunningsaanvraag.

• Wat als scenario’s…

Hoe ga je om met calamiteiten?



Logistiek
Planning Logistiek 1

Maak een plattegrond van het terrein (ook nodig voor 

vergunning)! Zorg er voor: 

• ..dat alle spullen worden opgehangen/neergezet

• …doe de opbouw samen met cie-leden, logistiek en 

vrijwilligers, tussentijds afstemmen commissie (draaiboek)

• .. dat prullenbakken op tijd geleegd worden en op een 

centrale plaats staan

• .. voldoende en schone toiletten evenals wc-papier en 

drinkwater (actie voor een team)

• … denk aan de brandstof voor het aggregaat en de aardpen



Logistiek
Planning Logistiek 2

Zorg er voor: 

• .. voor voldoende zand & aansteker

• .. voor voldoende hulp bij opruimen, plan dit van tevoren

• .. dat de regels van de locatie in acht worden genomen 

(calamiteitenplan, beveiliging, EHBO). Verspreid het 

reglement. 



Logistiek

• Houd het uiteindelijke doel voor ogen, samen met de vrijwilliger

• Begin op tijd met werven

- Aansturing door vrijwilligerscoördinator

• Weet wie waarvoor! → Duidelijke rollen en taken

• Zorg voor eten en drinken van de vrijwilligers

• Duidelijkheid voor de vrijwilliger

- Wat doe ik?

- Met wie?

- Waar melden en bij wie?

- Van hoe laat tot hoe laat?

Vrijwilligers 

Samen is niet allen



Logistiek

• Respect, vertrouwen en humor

• Elk vanuit zijn of haar kracht

• Ondersteunend

• Raadgevend

• Oplossingsgericht

• Stimulerend

• Let op elkaar!

Logistiek is meer…



Evenemententerrein
“De ideale locatie moet nog gemaakt worden”
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Logistiek

• Groep 1 wat valt je op aan de plattegronden? Welke 

plattegrond heeft je voorkeur en waarom?

• Groep 2  wat heb je nodig voor het evenement en hoe krijg 

je het gesponsord?

Opdrachten



Logistiek

- Probeer de plek van de teamtenten in de buurt van het 

parcours/podium te houden

- Laat de mensen niet te dicht langs het podium/luidsprekers  

lopen dit i.v.m. gehoorschade

- De combinatie van  teamtenten en marktkramen werkt 

vaak goed. Het voordeel is dat teams niet op meerdere    

plekken hoeven te zijn.

Tips



Logistiek

Dankjewel voor je aandacht!


