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Campagne	  Celebrate	  Safe	  gaat	  door!	  	  
	  
	  
Het	  ministerie	  van	  VWS	  blijft	  dit	  platform	  voor	  veilig	  uitgaan	  de	  komende	  twee	  
jaar	  ondersteunen.	  De	  afgelopen	  3	  jaar	  hebben	  ruim	  60	  organisatoren,	  clubs	  en	  
podia	  zich	  aangesloten	  zijn	  bij	  Celebrate	  Safe.	  Zij,	  zijn	  zich	  ervan	  bewust	  	  dat	  ze	  een	  
gedeelde	  verantwoordelijkheid	  hebben	  om	  hun	  bezoekers	  goed	  voor	  te	  lichten	  en	  
dat	  ze	  daarin	  een	  belangrijke	  rol	  kunnen	  spelen.	  	  
	  
Celebrate	  Safe	  2.0	  
Het	  doel	  van	  Celebrate	  Safe	  is	  het	  creëren	  van	  bewustwording	  bij	  bezoekers	  van	  
evenementen	  over	  de	  risico’s	  die	  gepaard	  gaan	  met	  feesten.	  Dit	  gebeurt	  aan	  de	  
hand	  van	  tien	  centrale	  voorlichtingsboodschappen,	  ofwel	  pijlers.	  Deze	  pijlers	  
zullen	  de	  komende	  twee	  jaar	  in	  afstemming	  met	  betrokken	  expertorganisaties	  
opnieuw	  onder	  de	  loep	  genomen	  worden.	  	  
De	  campagne	  blijft	  zich	  tevens	  richten	  op	  de	  eigen	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  
bezoekers.	  De	  gehele	  campagne	  is	  terug	  te	  vinden	  op	  http://celebratesafe.nl	  
	  
Party	  Panel	  
Een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  de	  campagne	  is	  het	  online	  onderzoekspanel	  Party	  
Panel.	  Hierin	  krijgt	  de	  uitgaander	  zelf	  ook	  een	  belangrijke	  stem	  binnen	  de	  
campagne.	  Het	  komende	  seizoen	  zal	  Party	  Panel	  ingezet	  worden	  om	  input	  te	  
geven	  aan	  de	  pijler	  rondom	  seksualiteit.	  Meedoen	  kan	  via	  http://partypanel.nl.	  
	  
Naar	  een	  duurzame	  organisatievorm	  
De	  komende	  twee	  jaar	  zal	  gewerkt	  worden	  aan	  een	  duurzame	  organisatievorm	  
die	  het	  mogelijk	  maakt	  de	  gedeelde	  verantwoordelijkheid	  voor	  (het	  bereik	  van)	  
effectieve	  preventie	  in	  het	  uitgaansleven,	  verder	  te	  formaliseren	  en	  bestendigen.	  
	  
Hoe	  meer	  organisaties	  zich	  zullen	  aan	  sluiten	  bij	  Celebrate	  Safe,	  hoe	  groter	  het	  
bereik	  en	  de	  stem	  van	  de	  campagne	  zal	  worden.	  	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  over	  of	  deelname	  aan	  Celebrate	  Safe	  en	  kunt	  u	  contact	  
opnemen	  met	  info@celebratesafe.nl	  
	  


