
CONGRESSEN, MEETINGS 
EN HORECA IN DE 
TIJDELIJKE 1,5 METER 
SAMENLEVING
Van ontzorgende dienstverlening naar ontzorging op het gebied van 
veiligheid en hygiëne
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• Een duidelijk en tijdelijk “1,5 meter samenleving” beleid, die in één 
oogopslag zichtbaar is voor onze klanten en gasten, zodat men weet welke 
maatregelen Jaarbeurs heeft getroffen

• Heldere routing door alle ruimtes, aangegeven met lijnen op de vloer

• Nieuwe etiquette, op gepaste afstand

• In iedere horecaruimte zijn desinfectiemiddelen beschikbaar, zodat gasten 
deze kunnen gebruiken

Maatregelen om onze 
opdrachtgever en gasten 
een veilig gevoel te geven
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• Een week voor het congres (de bijeenkomst) sturen wij de klant een goede instructie, 
zodat zij de deelnemers kunnen inlichten en aangeven wat ze kunnen verwachten en wat 
er van hen wordt verwacht

- Reminder betreft de RIVM richtlijnen

- Waar te parkeren, welke route te lopen naar de roltrappen

- Gebruik liften

- Waar men de garderobe kan vinden

- Waar men de toiletten kan vinden

- Hoe deelnemers zich kunnen registreren

- Korte uitleg hoe de catering in zijn werk gaat

• Een korte en bondige uitleg wat de deelnemer kan verwachten van Jaarbeurs en wat wij 
van de deelnemer verwachten

Voorbereiding een week 
voor het congres
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Entree Beatrix gebouw

• De entree aan de Croeselaan wordt gesplitst in één draaideur voor ingaand- en één 
draaideur voor uitgaand publiek

• Vanaf entree vaste routes naar liften en trappenhuis

• Er komt een aparte route rechtdoor naar de receptiebalie met wachtrij welke in vakken is 
verdeeld

• Looproutes zijn met pijlen aangegeven op de vloer

• Op drukke dagen worden bezoekers bij de entree opgevangen door een host die hen op 
de corona regels wijst

• De passage naar het station is gesloten

• Restaurant Zeyn is mogeljk gesloten

• D.m.v. extra informatie (signing via Samsung schermen) gasten attent maken op de 1,5 
meter afstand en de inlooproute.

Binnenkomst Beatrixgebouw
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Routing Beatrixgebouw 

Hoofdentree Beatrixgebouw

Theater :  16 personen
School   :  15 personen
1,5 afstand regel

Binnendoor vanaf het station is 
gesloten.
1,5 afstand regel

Liften (max. 2 personen) en 
trappenhuis rechts gaan alleen 
omhoog.  Vanaf de 1ste etage kan er 
ook gebruik worden gemaakt van de 

roltrappen. 1,5 afstand regel

Liften en trappenhuis links 
gaan alleen omlaag met een 
maximum van 2 personen. 
1,5 afstand regel



6

Garderobe 

• In verband met de gezondheid van onze gasten, maken wij geen gebruik van onze vaste garderobe. 
In de zalen van Meetup is er in de meeste zalen een garderobe aanwezig

Toiletten Meetup

• Op de etages van Meetup bevinden zich in beide vleugels toiletblokken. D.m.v. een schuifsysteem 
(bezet/niet bezet) kan er gebruik gemaakt worden van 1 toilet per vleugel 

Registratie

• Wij adviseren de organisatie om de deelnemers vooraf te laten registreren en de badge thuis te 
laten printen 

Algemeen

• Op diverse punten staan desinfecterende handgels, prullenbakken en papierendoekjes

• Op diverse schermen worden alle richtlijnen getoond

Garderobe, toiletten en registratie
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Routing 1e etage MeetUp
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Routing 2e etage MeetUp
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Routing 3e etage MeetUp
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Routing 4e etage MeetUp
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Zaal 110                           Zaal 114               Zaal 117          

Dashboard 1e etage MeetUp

Theater : 17 personen
School : 14 personen

Carré : 10 personen 1,5 
afstand regel

Theater : 32 personen
School : 28 personen

Carré  : 16 personen 1,5 
afstand regel

Theater : 36 personen
School : 23 personen

Carré : 18 personen 1,5 
afstand regel
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Zaal 210                           Zaal 217           Zaal 219         

Dashboard 2e etage MeetUp

Theater : 17 personen
School : 16 personen

Carré: : 10 personen 1,5 
afstand regel

Theater : 9 personen
School : 8 personen

Carré : 8 personen 1,5 
afstand regel

Theater : 48 personen
School : 42 personen

Carré : 26 personen 1,5 
afstand regel
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Zaal 311                           Zaal   315        Zaal 323          

Dashboard 3e etage MeetUp

Theater : 12 personen
School : 9 personen

Carré : 8 personen 1,5 
afstand regel

Theater : 19 personen
School : 11 personen

Carré : 10 personen 1,5 
afstand regel

Theater : 36 personen
School : 23 personen

Carré : 18 personen 1,5 
afstand regel



14

Zaal 412                          Zaal 415             Zaal 417          

Dashboard 4e etage MeetUp

Theater : 19 personen
School : 12 personen

Carré : 8 personen 1,5 
afstand regel

Theater : 36 personen
School : 27 personen

Carré : 18 personen 1,5 
afstand regel

Theater : 15 personen
School : 9 personen

Carré : 8 personen 1,5 
afstand regel
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Verdeling Catering 
MeetUp

Catering 1ste etage
• Zaal 110 heeft catering op plek C
• Zaal 114 heeft catering op plek B
• Zaal 117 heeft catering op plek A

Catering 2de etage
• Zaal 210 heeft catering op plek A
• Zaal 217 heeft catering op plek B
• Zaal 219 heeft catering op plek C

Catering 3de etage
• Zaal 311 heeft catering op plek A
• Zaal 315 heeft catering op plek B
• Zaal 323 heeft catering op plek A (hier hoort een uur tussen te zitten)

Catering 4de etage
• Zaal 415 heeft catering op plek A
• Zaal 412 heeft catering op plek B
• Zaal 417 heeft catering op plek C
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Catering Etages

Cateringruimte volgens de 1,5 afstand 
regel.
Dit kan met diverse zitjes of sta tafels 
met afgezette stukken.

Bij verschillende groepen op elkaar afgestemd, 
als de beschikbare ruimte hierom vraagt

Fooditems zijn zoveel mogelijk per stuk verpakt en op 
verschillende buffetten om rijen te voorkomen. 
Koffie, thee en frisdranken worden in disposable klaar 
gezet.

Desinfectiemiddelen bij iedere koffieautomaat en 
verhoogde frequentie schoonmaak

Volgens de zalen die gebruikt gaan worden
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• Toiletgroepen zijn nog maar door 1 persoon tegelijkertijd te betreden i.v.m. 
beperkte mogelijkheden om in de voorruimte 1,5 meter afstand te houden

• Bij de entree van de toiletgroepen wordt een (nog nader te bepalen) 
indicatie gegeven of het toilet bezet is

Sanitair
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• Alle contactoppervlakken worden meerdere malen per dag gedesinfecteerd

• Alle werkplekken worden aan het eind van de dag gedesinfecteerd

• Bij alle entrees, liften, pantries en toiletten worden zuilen met 
desinfecterende gel geplaatst

Hygiëne en schoonmaak



SAMEN MAKEN WE 
JAARBEURS VEILIG




