Hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen
De locaties van Next Venue willen het organiseren van bijeenkomsten met een besloten karakter
zo prettig en veilig mogelijk maken voor organisatoren, deelnemers en medewerk(st)ers.
Daarom zijn er een aantal maatregelen getroffen aan de hand van de richtlijnen van het RIVM. De
zogenaamde 1,5 meter economie.
Een veilig evenement is enkel mogelijk met inspanning van alle betrokkenen, daarom biedt dit
document een overzicht van deze richtlijnen. Samen maken we een veilig evenement mogelijk!
RICHTLIJNEN SAMENGEVAT OP HOOFDLIJNEN

1. De door het RIVM opgestelde regels worden door ons strikt gehanteerd, om de
veiligheid van jou en je gasten te kunnen waarborgen.
2. Het aantal deelnemers per bijeenkomst wordt beperkt. Daarnaast wordt de organisatie
van hybride bijeenkomsten, waarbij gasten over verschillende locaties worden
verspreid, aangemoedigd.
3. Er worden strikte hygiëneregels gehanteerd.
4. Catering is selfservice.
5. De regels worden duidelijk gecommuniceerd en gecontroleerd op locatie.
6. Opdrachtgever, organisator, locatie, leveranciers en deelnemers aan een bijeenkomst
houden zich aan deze regels, stellen deze niet ter discussie en zijn zich bewust dat het
naleven hiervan bijdraagt aan een veilige situatie.

ALGEMEEN

•

Medewerkers zijn zich bewust van de RIVM-richtlijnen en nemen extra maatregelen
zoals het regelmatig en grondig wassen van handen, daarnaast zien zij erop toe dat
deze regels worden nageleefd door de gasten

•

Het aantal gasten in een ontvangstruimte per bijeenkomst wordt beperkt tot 1 gast per
2,25 m2.
Er wordt voorzien in een veilige congres-of vergaderopstelling van maximaal 1 stoel per
2,25 m2.
Aan iedere bijeenkomst ligt een, met de opdrachtgever doorgesproken en
overeengekomen, routing, indelings- en stoelenplan ten grondslag.
Locaties bepalen aan de hand van deze richtlijnen de maximale capaciteit per
zaalruimte. Zie basis plattegrond van de diverse locaties.

•
•
•

VOORAFGAAND AAN HET EVENEMENT

•
•
•
•
•

Inschrijfprocedures gebeuren volledig vooraf online, waardoor wachtrijen in de locatie
voorkomen worden.
Betalingen voor deelname aan een bijenkomst vinden vooraf plaats.
Eventueel te verstrekken badges en programmaboekjes worden aan deelnemers
toegezonden of gemaild en zijn te voren afgedrukt.
Bij aanvang van de bijeenkomst wordt een korte video vertoont met daarin de Corona richtlijnen.
Gasten en medewerk(st)ers houden 1,5 meter afstand van elkaar.

PARKEREN & ONTVANGST

•
•
•
•
•

Het parkeren wordt begeleid door
medewerk(st)ers van de locatie.
Bij de entree van de locaties staan
“handgelstations” en/of desinfectiezuilen, papieren handdoekjes en prullenbakken.
Gasten hangen zelf hun jas op in de garderobe.
Gasten worden via de kortste route vanaf de entree naar de eventruimte geleid, de
routing is duidelijk aangegeven
Er is een veilige routing door de locatie afgebakend welke o.a. is voorzien van
vakverdelingen op de vloer. Ook zijn er markeringen bij drukke verkeerspunten (zoals
bij het sanitair en ingang van de zalen).

CATERING

•
•
•
•

Dranken worden enkel in disposables en/of
kleinverpakking geserveerd.
Etenswaren worden per persoon verpakt
gepresenteerd.
Uitgifte van dranken en etenswaren verloopt via
selfservice.
Catering medewerk(st)ers staan op veilige afstand
van elkaar tijdens de productie en presentatie van
etenswaren en dranken.

HYGIËNE

•
•
•
•
•

Op het sanitair zijn voorzieningen als handgel en papieren handdoekjes stan daard
aanwezig, handdoekrollen zijn verwijderd.
Sanitaire voorzieningen worden continu grondig gereinigd.
Alle ruimtes van de locaties worden voor en na een evenement nauwgezet
schoongemaakt.
Deurklinken, trapleuningen etc. worden gedurende de bijeenkomst regelmatig grondig
met desinfectiemiddelen gereinigd.
Vlakke oppervlakken zoals tafels, counters en buffetten worden meerdere malen per
dag grondig gereinigd.

•

Elk evenement begint plenair met het vertonen van een veiligheidsvideo.

OVERIGE RICHTLIJNEN

•

•
•

Tijdens het hoesten of niezen worden mond en neus bedekt. Gebruik hiervoor een
papieren zakdoek en gooi deze daarna weg. Geen zakdoek in de buurt? Hoest of nies in
je elleboog.
Bij verkoudheid worden deelnemers of medewerk(st)ers verzocht thuis te blijven.
Op alle locaties zijn ruim voldoende afvalbakken die minimaal éénmaal per dag geleegd
worden.

HYBRIDE EVENTS
Wilt u het bereik van uw evenement vergroten? Maak dan gebruik
van een online event. Door middel van een livestream kan uw
doelgroep digitaal meekijken. Ook kunnen we nog een stap
verder: een hybride event waarin een interactie tot stand wordt
gebracht tussen de kijker thuis en de gasten op locatie.
Ontdek daarom de kracht van livestreaming bij ons! We hebben
de volgende pakketten samengesteld om voor ieder evenement
een passende oplossing te bieden:

1. Basic
Kijkers krijgen een impressie van het evenement door middel van 1 camerabeeld.
De camera is bijvoorbeeld gericht op de spreker en de powerpoint.
€ 2000,-

2. Medium
Door middel van een 3-cameraregie maken we het evenement dynamisch en
uitnodigend om naar te kijken. Een echte live-beleving!
€ 6000,3. Advanced
Naast een geavanceerde 3 cameraregie verzorgen we ook mobiele camera’s voor
interviewers, vloggers, subsessies of sfeerimpressies. We verzorgen een aparte
audiomix voor de deelnemers thuis voor de ultieme beleving.
€ 10.000,-

4. Full service/hybride event
Een volledige beleving met interactie tussen offline en online gebruikers. Vooraf
vastgesteld draaiboek en begeleiding door een regisseur.
Interactie: Chatfuncties om interactie op gang te krijgen tussen beide werelden.
Aandacht: Pauzemomenten worden ingevuld met interessante filmpjes.
Content: speciaal gemaakte graphics.
*Prijs op aanvraag

Voor alle pakketten geldt dat de online stream na afloop te bekijken is. De content is rechtenvrij te
downloaden voor nabewerking.

