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WAT IS CELEBRATE SAFE 
EN HOE KAN JE MEEDOEN?



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.

Think for yourself, care about others

Using alcohol or other drugs is never without risks

I love my ears

Take a break to cool and chill

Know your limits and respect those of others

Enjoy safe sex without regrets

Security & crew will keep you safe

The first aid team is your friend

Get home safe: grab a ride

Love your body: Take time to recover

CELEBRATESAFE.NL

WAT IS HET DOEL 
VAN CELEBRATE SAFE?
Celebrate Safe streeft naar  

vermindering van gezondheids- 

risico’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

CELEBRATE SAFE 2021
De Celebrate Safe campagne wordt in 

2021 gedurende 6 maanden in opdracht 

van het Ministerie van Volksgezondheid 

Welzijn en Sport door Jellinek Preventie 

gecoördineerd en in samenwerking 

met iniatiefnemer ID&T en andere 

samenwerkingspartners uitgevoerd. 

WIE DOEN ER MEE?
De partners van Celebrate Safe zijn 

uitgaanslocaties waaronder clubs en podia 

en organisatoren van muziek evenementen 

in heel Nederland. 

Celebrate Safe hekwerkbanner



Celebrate Safe stand op een festival

Voorbeelden online uitingen

HOE WORD IK PARTNER?
Wil je meewerken aan Celebrate Safe? Fijn!

Stuur dan een mail naar team@celebratesafe.nl

Om het CS partnerschap (OPNIEUW) officieel aan 

te vragen ontvang je vervolgens een link naar een 

aanmeldformulier. 

IK BEN PARTNER, WAT WORDT ER VAN MIJ VERWACHT?

ONLINE:

•  Celebrate Safe 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 CS beeldmerk en de 

pijlers inclusief link naar de CS website 

op de eigen website (s)

•  Celebrate Safe noemen in de last 

event info mailing + indien relevant 

de aanwezigheid van EHBO, 

voorlichtingsteam(s) en doorverwijzing 

naar voorlichting voor internationale 

bezoekers

•  Bijdragen aan monitoring van bereik 

door delen van Celebrate Safe 

gerelateerde bereikcijfers en/of 

resultaten bezoekersonderzoek. 

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

OFFLINE:

•  Celebrate Safe beeldwerk en pijlers 

herkenbaar terug laten komen op 

evenemententerrein of uitgaanslocatie 

in de vorm van banners of posters

•  Indien relevant Celebrate Safe 

vermelden in festivalkrant en/of 

programmaboekje

•  Aanbevolen: Voorlichtingsstand of 

mobiel voorlichtingsteam inzetten, 

supported by Celebrate Safe

•  Indien relevant Celebrate Safe / 

Voorlichtingsstand vermelden op de 

plattegrond voor bezoekers

KOSTEN

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.


