Protocol zakelijke bijeenkomsten
Het coronavirus treft ons allemaal. In de afgelopen periode zijn wij verplicht gesloten
geweest. Vanaf 1 juni 2020 zijn wij weer voorzichtig open. Dat is fijn, want wij staan weer te
popelen om uw zakelijke bijeenkomst te faciliteren. Daarin is het besef van belang dat niet
alles kan, maar dat er nog wel genoeg mogelijkheden zijn voor een succesvolle zakelijke
bijeenkomst.1
Naar aanleiding van de nieuwe overheidsrichtlijnen ontvangt u hierbij onze voorwaarden voor
het onder “social distance” uitvoeren van uw bijeenkomst.
Met dit protocol willen wij aangeven wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u
als deelnemer verwachten, zodat we op een verantwoorde en veilige manier uw bijeenkomst
kunnen verzorgen.
Uitgangspunt:
• Heldere en hanteerbare afspraken voor u en onze medewerkers die zich allemaal houden
aan de richtlijnen van het RIVM.
Richtlijnen:
Vooraf
• U ontvangt deze informatiebrief via de organisator van de zakelijke bijeenkomst om u te
informeren wat u van ons mag verwachten en wat wij van u als deelnemer verwachten.
Het is belangrijk dat u dit document aandachtig leest.
• Is op een of meerdere van de bijgevoegde controlevragen het antwoord “Ja”?
U komt dan niet naar de bijeenkomst.
Ontvangst
• Voordat u binnenkomt bent u verplicht om uw handen te desinfecteren. Bij de entree staat
een zuil met desinfecterende gel.
• De opstelling in de vergaderzalen kan niet worden gewijzigd. Deze is op basis van het
aantal deelnemers en de verplichte richtlijnen opgesteld.

1 Dit protocol is een document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele situatie in Nederland. Deze versie is gebaseerd op de
regelgeving zoals deze op 1 juli 2020 gold. Zodra er wijzigingen in landelijke overheidsmaatregelen worden doorgevoerd dan zullen we dit
protocol daar zo spoedig mogelijk op aanpassen. Met name noodverordeningen worden op dit moment met grote regelmaat aangepast.
Daarom geldt de volgende opmerking generiek voor de rest van dit document: Indien ingevolge de lokaal/regionaal geldende
noodverordening afwijkende regels worden opgelegd, dan gelden de bepalingen uit de noodverordening.
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Pauzes
• Een van onze medewerkers zal met de contactpersoon afspraken maken over de (koffie-)
pauzes. We willen voorkomen dat groepen tegelijkertijd een pauze inplannen.
Lunch
• Voor de lunch zijn 2 tijdsblokken ingeruimd: Van 12.00 tot 12.45 uur en van 13.00 tot
13.45 uur. Het is van belang dat u zich aan dit tijdsblok houdt, zodat we alle aanwezige
groepen van de lunch kunnen voorzien en kunnen zorgen voor een spreiding van de
groepen. Uw contactpersoon weet op de dag zelf welk tijdstip voor u is ingepland.
• Voordat u gaat lunchen bent u verplicht om uw handen te desinfecteren. Bij het buffet staat
een zuil met desinfecterende gel. Wij werken volgens de H.A.C.C.P- hygiëne richtlijnen.
Diner
• Wij serveren de gerechten en drankjes aan tafel.
Algemeen
• Wij zullen regelmatiger en zichtbaarder dan gebruikelijk specifieke onderdelen van de
locatie schoonmaken.
• In de media wordt de laatste tijd veel aandacht besteedt aan zogenaamde “aerosols”, Er
worden wereldwijd diverse onderzoeken gedaan naar de verspreiding van het virus door
de lucht. Al onze ruimtes worden intensief en actief geventileerd met verse buitenlucht.
Daarnaast zijn we trotse eigenaar van 26 hectare groen. Ruimte, rust en gezonde natuur. In
deze tijd een extra reden om daar in combinatie met uw meeting intensief gebruik van te
maken!
Tot slot
We realiseren ons dat bovenstaande richtlijnen veel vraagt van u als deelnemer om binnen de
richtlijnen toch een geslaagde zakelijke bijeenkomst te hebben. We hebben echter ons uiterste
best gedaan om uw bijeenkomst te kunnen verzorgen en hopen dat we samen tot een goede en
verantwoorde invulling kunnen komen.
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Bijlage: Vragenlijst
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