Graag nemen wij jou mee in onze werkwijze van ‘anderhalvemeter-events’. We bereiden ons voor op
veranderingen in de operationele processen die in de nieuwe ‘anderhalvemeter-samenleving’ noodzakelijk zullen
zijn. Veranderingen die mogelijk tijdelijk en mogelijk ook wel structureel van aard zijn. Tevens houden wij daarbij
ook rekening met veranderde verwachtingen van onze gasten. Als geen ander vinden wij veiligheid en hygiëne
belangrijker dan ooit tevoren. Hetzelfde geldt voor 1,5 meter afstand van elkaar nemen. Daarom hebben wij de
nodige maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Dit doen wij
door, naast de richtlijnen van het RIVM te volgen een aantal extra maatregelen te nemen.
Het is tijd om elkaar weer te ontmoeten, wij zorgen ervoor dat dit veilig kan!

Bij het organiseren van een meeting of event in deze tijd, adviseren we jullie een aantal
belangrijke zaken vooraf af te stemmen met jouw gasten.
Online registratie
Voorafgaand aan jouw evenement adviseren wij online ticketregistratie. Zorg bijvoorbeeld voor
een digitaal toegangsbewijs met daarop de juiste entree, naar welke toiletgroep de gasten mogen
gaan en van welke ruimtes zij gebruik maken. Zo spreiden we alle bezoekers zo optimaal
mogelijk. Natuurlijk adviseren wij jullie graag over de juiste teksten.
Time slot
Wij raden aan om gasten een time-slot te geven om te arriveren op locatie. Op deze manier kunnen
gasten met inachtneming van de anderhalve meter rustig de locatie binnen gaan. Bij binnenkomst
plaatsen wij een hygiëne station, waar elke gast zijn of haar handen kan desinfecteren.
Garderobe
Raad wanneer mogelijk jouw gasten aan om de jas in de auto te laten liggen, dit voorkomt
eventuele drukte bij een garderobe punt.
Hybride event
We kunnen jouw event uiteraard ook gedeeltelijk online beschikbaar maken, een zogenoemd
hybride event. Zo kunnen jouw gasten zelf een keuze maken om live aanwezig te zijn of thuis de
plenaire delen te volgen. Als jullie gasten hebben die in de risicogroep vallen, of liever niet met
het OV reizen en geen beschikking hebben tot eigen vervoer, is het wellicht mooi om dit ook aan
te kunnen bieden. We kunnen zelfs zorgen dat er voor deze gasten lunchboxen of borrelboxen
beschikbaar zijn.

In de anderhalve meter-samenleving onderscheiden wij 2 type ruimtes.
1. De service ruimte: In deze ruimte staan de buffetten, bars, garderobe enz. Hier zal
over het algemeen meer beweging van de gasten plaatsvinden. Hierbij houden wij
rekening met 7m2 per gast.
2. De verblijfsruimte: In de ruimte staan de statafels of tafels, uiteraard op
anderhalve meter afstand. Hier kunnen de gasten staan/zitten om het plenaire
programma te volgen en/of te genieten van het eten & drinken. Hier hanteren wij
2,5m2 per gast.

•
•
•

•

•

Alle ruimtes zullen voorzien zijn van voldoende hygiëne stations verspreid
over de ruimte maar in ieder geval bij de entree.
Bij entree van de ruimtes en verspreid door de ruimtes zal signing zijn
aangebracht met daarop de geldende spelregels en voorschriften.
Naast aanwezigheid van de eventmanager is er in alle ruimtes een Guest
Wellness Host aanwezig om erop toe te zien dat de 1,5 meter regel
gehandhaafd wordt.
Afhankelijk van het aantal gasten en/of de grootte van de ruimte zullen 1 of
meerdere medewerkers aanwezig zijn om alle contactpunten regelmatig
(minimaal eens per 2 uur) te desinfecteren.
Maximaal aantal gasten per ruimte om de 1,5 meter regel te waarborgen:
o
o

Uitgifte of service ruimte (buffetten, bars): 1 gast per 7,5 m2*
Zit- verblijfsgebied (zit- sta gelegenheid): 1 gast per 2,5 m2*

* Is indicatief, afhankelijk van werkelijk beschikbare ruimte d.m.v. plattegrond

tekening kan dit verder gespecificeerd worden

Parkeren
Er zijn voldoende parkeermogelijkheden, waardoor gasten ruim uit elkaar en dichtbij de
verschillende entrees kunnen parkeren.
Eventmanager
De eventmanager is gedurende het event jouw aanspreekpunt en zal je begeleiden tijdens het
gehele event. Bij aankomst word je door de eventmanager wegwijs gemaakt in het museum,
gewezen op het éénrichtingsverkeer en meegenomen in de makkelijkste routing tijdens jouw
event.
Guest Wellness Host
Wij zorgen bij elk evenement voor een zichtbaar aanwezige host(ess) die zich actief onder de
gasten begeeft om erop toe te zien dat de 1,5 meter afstand regel wordt gehandhaafd. De
host(ess) kan desgewenst ook voor extra entertainment zorgen d.m.v. kleding/attributen.
Deze host(ess) zal de gasten actief begroeten en ze wegwijs maken in de service area. Voor de
gast betekent dit een herkenbaar en laagdrempelig aanspreekpunt voor iedere vraag over
voedselveiligheid, allergenen en gezondheid.
Routing
Om te allen tijde voldoende ruimte tussen de gasten te kunnen garanderen zullen
de onderstaande richtlijnen in acht worden genomen:
•
•
•
•

Gasten stromen worden gescheiden d.m.v. vloerstickers of andere fysieke
scheidingen.
We maken zoveel mogelijk gebruik van een gescheiden in- en uitgang.
Looprichtingen worden aangegeven d.m.v. vloerstickers of andere signing.
Waar mogelijk wordt er zoveel mogelijk van ‘eenrichtings-routes’ gebruik gemaakt.

Garderobe
Bewaakt:
Gasten kunnen hun jas op de garderobebalie leggen, welke afgeschermd is
middels plexiglas. Onze garderobemedewerker neemt de jas aan met
handschoenen. Hangt de jas op en legt het garderobekaartje op de balie, zodat
de gast deze kan pakken. Middels signing & stickers op de vloer attenderen wij
de gast op de anderhalvemeter-samenleving.
Onbewaakt:
Gasten kunnen zelf hun jas ophangen in de garderobe. Bij de garderobe houden
wij 1,5 meter aan in looppaden en tussen de gasten. Dit maken wij duidelijk
middels signing & stickers op de vloer.
Toiletten
•
Het aantal toiletten wordt zodanig bepaald dat de 1,5 meter maatregel
gehandhaafd kan worden.
•
Indien mogelijk wordt er gebruik gemaakt van gescheiden in- en uitgangen.
•
Gasten dienen voor toiletbezoek de handen te desinfecteren.
•
Zeer frequent worden contactpunten gedesinfecteerd.

Met het oog op de Foodsafety verzorgen we de volgende maatregelen:
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Hygiëne stations zijn bij binnenkomst en op meerdere plekken geplaatst, zodat
gasten hun handen kunnen desinfecteren.
Onze medewerkers hebben allen een HACCP, allergenen training en
Veilig genieten training afgelegd en behaald.
Food is verpakt in duurzame disposables, uiteraard ook mogelijk om op mooi
mastiek te serveren middels een doorgeefvlak. Het eten is per persoon verpakt
of geserveerd.
Desgewenst kunnen wij de disposables personaliseren met logo/afbeelding.
Bij dranken maken wij zoveel mogelijk gebruik van kleine flesjes/pakjes.
Duidelijke communicatie & signing om looproutes aan te geven in de service
areas en 1,5 meter afstand tussen gasten te bewaken.
Duidelijke communicatie in de vorm van buffetkaartjes waarop het gerecht staat
beschreven. Maar ook dat een gast enkel aanraakt wat hij zelf meeneemt van
buffet.
Extra prullenbakken worden geplaatst om disposables in weg te gooien.
Contactoppervlaktes worden zeer frequent schoongemaakt en gedesinfecteerd.

