
WAT IS CELEBRATE SAFE?
Celebrate Safe is een platform met tips en betrouwbare informatie 
over bewust en veilig uitgaan. Er zijn 10 pijlers met tips voor bewust 
en veilig feesten opgesteld. Celebrate Safe deelt algemene voorlich-
ting die in de pijlers staat. Voor specifieke voorlichting over een 
bepaalde onderwerp wordt er doorverwezen naar de experts. Zoals 
bijvoorbeeld meer informatie over drugs en alcohol kan je vinden bij 
Unity. 

WAT IS HET DOEL VAN CELEBRATE SAFE?
Celebrate Safe streeft naar vermindering van gezondheidsrisico’s in 
het uitgaansleven door: 

 Het bereik en effect van voorlichting te vergroten
 Bezoekers te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid
 De laagdrempeligheid van medische hulpverlening te
 benadrukken

WIE DOEN ER MEE?
DE AMBASSADEURS:
De ambassadeurs van Celebrate Safe zijn evenementen-organisato-
ren en clubs in heel Nederland. (www.celebratesafe.nl/partners)
Door zich aan te sluiten bij Celebrate Safe maken zij duidelijk dat ze 
begaan zijn met het welzijn van hun bezoekers. Ze werken mee aan 
het verspreiden van de boodschap onder hun publiek en dragen zo 
bij aan een veilig en gezond uitgaansleven.

HOE WORD IK AMBASSADEUR?
 Stuur een mail naar info@celebratesafe.nl
 Vervolgens ontvang je de handleiding, style guide en een link   
 naar de samenwerkingsovereenkomst
 Stuur een mooie foto van jouw club(avond) of evenement en het  
 logo voor op de campagne website: www.celebratesafe.nl.

IK BEN AMBASSADEUR, WAT WORDT ER VAN
MIJ VERWACHT?
ONLINE:
 Campagne ondersteunen via social media kanalen door een   
 bericht te delen voorafgaand aan evenement en/of periodiek   
 tijdens drukke perioden (Koningsdag, ADE, Oud & Nieuw etc);
 Plaatsen van het beeldmerk inclusief link naar website van   
 Celebrate Safe op de eigen website
 Bijdragen aan werving van leden voor Party Panel. Party panel   
 is een online vragenlijst waar uitgaanders anoniem hun input   
 kunnen leveren om de campagne te verbeteren
 Celebrate Safe noemen in de last event info + aanwezigheid   
 EHBO en eventueel voorlichtingsteam 
 Indien relevant aandacht voor communicatie richting
 internationale bezoekers

OFFLINE:
 Campagnebeeld herkenbaar terug laten komen op evene-
 mententerrein of in de club in de vorm van banners of posters
 Campagne vermelden in festivalkrant / programmaboekje
 Campagnebeeld meenemen op de floorplan (indien aanwezig:   
 preventiestand op floorplan)
 Je kunt zelf beslissen of je bepaalde pijlers extra uitlicht of dat   
 je kiest voor een Celebrate Safe Area, personeel laat werken in   
 een Celebrate Safe t-shirt etc. 
 Voorlichtingsstand of mobiel voorlichtingsteam inzetten,   
 supported by Celebrate Safe.

MEEWERKEN AAN OFFICIËLE RED ALERTS:
Red alerts informeren de bezoekers indien er extra gevaarlijke drugs 
in omloop zijn. Zowel online als offline middels posters op locatie.

DE WERKWIJZE
Lid worden van Celebrate Safe is vrijwillig en momenteel gratis, 
hoewel het bestellen van banners, posters en inzetten van social 
media medewerkers een (kleine) financiële investering vereist. 
Deelname wordt geformaliseerd door ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst.

De Celebrate Safe campagne wordt tijdelijk financieel ondersteund 
door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

MEER WETEN?
NEEM CONTACT OP VIA INFO@CELEBRATESAFE.NL
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