QUALITY BARS
© 2018

Quality Bars is een initiatief van VAD in samenwerking met Horeca Vlaanderen en Horeca Vorming Vlaanderen. Met Quality Bars
geven (dans)cafés aan dat ze zich inzetten om een positief uitgaansklimaat te creëren.

Doelstelling
Quality Bars biedt eigenaars van (dans)cafés de mogelijkheid om problemen door middelengebruik te voorkomen en/of er adequaat op te
reageren. Met Quality Bars zetten (dans)cafés zich in voor een positief uitgaansklimaat. Bovendien ondersteunen ze hun klanten om op een
verantwoordelijke manier uit te gaan

Materiaal
Services worden bekendgemaakt via de Quality Bars-sterpictogrammen. Deze worden aangeboden in de vorm van infobordjes of stickers. De
pictogrammen worden op de locatie opgehangen om aan te tonen dat het (dans)café zich inzet voor een gezonde en veilige uitgaanslocatie.
Een (dans)café moet minimum vijf basisservices aanbieden om het Quality Bars preventiepakket te verkrijgen. Dit basisaanbod ligt gedeeltelijk
in de lijn van wat wettelijk reeds verplicht wordt. Voor elke maatregel werd een minimumcriteria opgesteld. Zeven extra services om de locatie
nog veiliger en gezonder te maken kunnen vrijblijvend aangeboden worden.
Vijf basisservices
1. Deskundig barpersoneel: De eigenaar van het (dans)café en het barpersoneel volgen het traject ‘Word een Quality Bar’ dat bestaat uit twee
videotrainingen: ‘Quality Bars’ en ‘Verantwoord alcohol schenken’. Deze worden aangeboden via het leerplatform van Horeca Vorming
Vlaanderen. De alcoholwetgeving is bovendien zichtbaar in het (dans)café voor zowel klanten als personeel.
2. Info: Quality Bars informeren hun klanten over veilig en gezond uitgaan, gehoorschade, veilig vrijen , veilig verkeer, alcohol en drugs, enzovoort.
Ze doen dit door de aangeboden informatiematerialen op een duidelijk zichtbare plaats uit te hangen.
3. Veilig verkeer: Het (dans)café informeert zijn klanten over de mogelijkheden voor alternatief vervoer.
4. EHBO: Een EHBO-koffer is beschikbaar en de medewerkers weten deze liggen. Ook is er een schriftelijke procedure over wanneer de hulpdiensten te verwittigen.
5. Oordoppen: Het café controleert en leeft de geluidslimiet na zoals die in de wetgeving staat beschreven. Daarnaast stelt ze oordoppen ter
beschikking.
De extra services
1. Gratis water: De klanten hebben vrije toegang tot gratis drinkwater.
2. Condooms: Het (dans)café stelt condooms ter beschikking van de klanten. Gratis of tegen een lage kostprijs.
3. Chill-out: Het (dans)café geeft zijn klanten toegang tot een koelere en rustigere ruimte met comfortabele zitmogelijkheden (geen muziek of
rustige, trage muziek).
4. Vestiaire: Het (dans)café voorziet een bewaakte vestiaire waar klanten hun jas veilig kunnen achterlaten tijdens hun bezoek. Gratis of tegen
een kleine vergoeding.
5. Toegankelijkheid: Rolstoelgebruikers kunnen makkelijk het (dans)café betreden en kunnen gebruikmaken van een aangepast toilet.
6. Klimaatregeling: Het (dans)café voorziet ventilatie- en koeltechnieken die zorgen voor een aangenaam binnenklimaat.
7. Gezonde dranken: Het (dans)café voorziet een evenwichtig aanbod aan dranken. Naast water en de klassieke frisdranken bieden ze ook
minstens drie light-frisdranken en twee mindersuikerhoudende frisdranken aan op de kaart.

Prijs / bestelinfo
(Dans)cafés kunnen zich inschrijven en de sterpictogrammen gratis bestellen via de catalogus op www.vad.be/materialen/detail/quality-bars.

