
VEILIGHEID
Hoe we een veilige omgeving creëren



VOORAFGAAND

HYGIENE

GEZOND EN VEILIG MEETEN
De veiligheid en gezondheid van onze gasten en ons personeel is de hoogste prioriteit. We volgen de richtlijnen van het 
RIVM en hebben deze vertaald naar standaarden. Door deze maatregelen kunnen wij de veiligheid waarborgen, zodat 
jullie volledig kunnen focussen op de inhoud van de meeting.  

Korte samenvatting van onze richtlijnen en regels:
Alle locaties zijn zo ingedeeld zodat wij de 1.5 meter regel kunnen garanderen

Om een Om een veilige bewegingsstroom tijdens de bijeenkomst te creëren zijn er vloermarkeringen en aanwijsborden geplaatst

Op alle locaties bevinden zich desinfecteermiddelen, papieren handdoekjes en plastic handschoenen

De reguliere schoonmaak is uitgebreid

De host is te allen tijde alert op het naleven van de richtlijnen en regels van het RIVM, en legt de gasten voorafgaand 
aan de bijeenkomst alle maatregelen uit

Alle locaties zijn aangepast op de 1,5 meter regelgeving. Elke ruimte heeft daardoor een aangepaste opstelling in de 
ruimte, met toegangsroutes en looppaden waarmee de 1.5 behouden blijft

Al onze medewerkers en leveranciers volgen de richtlijnen van het RIVM

Onze cateraar, DIS, is gekeurd op hun werkwijze en handelt volledig op basis van de regels van het RIVM en 
Koninklijke Horeca Nederland

Eigen catering meenemen is toegestaan mocht dit overeenkomen met het protocol van jullie bedrijfsvoering

Er Er wordt naar het bedrijf/contactpersoon een vragenlijst toegestuurd. Wij vragen de gasten om deze checklist goed 
door te lezen in verband met de gezondheid van de gasten

Bij aankomst staat duidelijk aangegeven waar je je kan bewegen ten opzichte van anderen gasten

Bij de lift staat duidelijk aangegeven hoeveel mensen in de lift kunnen

De host zal voorafgaand van de meeting een kleine uitleg geven over de genomen maatregelen. Ook zal er in de ruimte 
een beknopte samenvatting staan van de genomen maatregelen

De reguliere schoonmaak standaarden voor, tijdens en na de bijeenkomst zijn uitgebreid

Tijdens een vergadering worden de (contact)oppervlaktes regelmatig gereinigd met desinfecterende middelen

De host wast elke 30 minuten grondig de handen

De host checkt voorafgaand aan de meeting haar/zijn temperatuur

Bij het uitserveren van eet- of drinkwaren worden extra maatregelen getroffen, zoals het gebruik van 
wegwerphandschoenen en een spatmasker

Op elOp elke locatie beschikken wij over papieren wegwerphanddoekjes (voor zowel persoonlijk gebruik als de schoonmaak)

Op elke locatie bevindt zich een (contactloze) thermometer om te allen tijde de temperatuur van de gasten en/of 
personeel te meten



CATERING

DE BIJEENKOMST

De host zal te allen tijde 1.5 meter waarborgen en schone wegwerphandschoenen dragen tijdens de voorbereiding en 
uitserveren van alle het eet- en drinkwaar

Bij de bereiding van eet-en drinkwaren draagt de host een mondkapje en spatmasker

De cateraar en leveranciers voldoen aan de gestelde eisen van de voorschriften van het RIVM en Koninklijke Horeca 
Nederland

Eigen catering meenemen is toegestaan mocht dit overeenkomen met het protocol van jullie bedrijfsvoering

De De warme dranken worden gemaakt door de host op het afgeschermde gebied/aangegeven plek. De warme dranken 
worden neergezet door de host, deze doet een stapje terug zodat de gast het drankje kan pakken

Bij binnenkomst is er een station waar de handen gedesinfecteerd kunnen worden. Dit is voor elke gast verplicht

Het desinfecteer station is de gehele dag beschikbaar, en wordt tussentijds aangevuld en gereinigd

Gasten hangen hun eigen jas op in de garderobe 

Wij beschikken over ruime voorraad wegwerphandschoentjes - deze zijn optioneel gedurende het bezoek

Hou je aan de aangegeven plekken waar je wel en niet mag komen wij hebben dit door middel van paaltjes (en borden) 
aangegeven

Op de zitplek bevindt ziOp de zitplek bevindt zich een eigen flesje water, pen en een ‘toilet bezet’ bordje 

Er mag één persoon per keer naar het toilet. Gebruik je eigen bordje met bezet als je naar de gang of toilet moet, deze 
krijg je bij binnenkomt (deze zijn ontsmet)

Het is visueel duidelijk voor iedereen is dat de gang en/of toilet bezet is 

Onze maatregelen zijn conform aan de voorschriften van de meeste bedrijven. Mochten we rekening kunnen houden 
met additionele aanpassingen, laat het ons gerust weten. Wij willen voor elke gast een veilige en productieve ruimte 
creëren. 
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VOORBEELDEN LOOPROUTES
Per opstelling zijn er looproutes gemaakt, waarin de 1.5 meter afstand kan worden gewaarborgd. 
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