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Algemeen
Het Eventplatform heeft aan de hand van de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM een 
protocol opgesteld voor zakelijke bijeenkomsten. Via deze link kunt u dit protocol inzien.

De Doelen gebruikt dit protocol als richtlijn en heeft zelf aanvullend een protocol samengesteld dat 
is afgestemd op de Doelen. 

Uitgangspunt van beide protocollen is de 1,5 meter samenleving die we als gevolg van de COVID-
19 pandemie dienen aan te houden voor alle activiteiten. Dit protocol dient te worden nageleefd 
door alle opdrachtgevers, organisatoren, toeleveranciers en bezoekers van de Doelen.

Doordat de maatregelen regelmatig veranderen, wordt dit document waar nodig aangepast en 
werken we met verschillende versies. Deze aanpassingen vinden plaats in nauw overleg met de 
Veiligheidsregio Rijnmond, VSCD , de Rijksoverheid en protocollen van verschillende 
brancheverenigingen.

https://www.eventplatform.nl/corona/protocol-voor-zakelijke-bijeenkomsten


Algemene regels binnen de Doelen
om verspreiding te voorkomen



Richtlijnen 
voor het veilig bezoeken van een bijeenkomst



De verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Alleen als iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit dit protocol naleeft 
en actief aan de slag gaat met handhaving, is dat mogelijk. Om duidelijkheid te verschaffen welke partij 
in de basis waar verantwoordelijk voor is volgt hieronder een onderverdeling; 

Verantwoordelijkheid van opdrachtgever:

• Voor aanvang van een bijeenkomst wordt een gezondheidscheck uitgevoerd bij alle bezoekers. De 
opdrachtgever is verantwoordelijk voor een gezondheidscheck bij de bezoekers voorafgaand aan het 
evenement. De Doelen heeft hierin een adviserende rol.

• Bezoeken van een bijeenkomst kan alleen met een aanmelding en registratie voorafgaand aan het 
event. 

• De opdrachtgever informeert de bezoekers voorafgaand aan een bijeenkomst over de algemene 
maatregelen die gelden in de Doelen.

Verantwoordelijkheid van de bezoeker:

• Van de bezoeker verwacht de Doelen dat de algemene richtlijnen opgesteld door het RIVM worden 
nageleefd, evenals de maatregelen zoals de Doelen hanteert voor het desbetreffende evenement.

Bijeenkomsten | algemeen



Verantwoordelijkheid van de Doelen:

• De Doelen waarborgt te allen tijde dat een afstand van 1,5 meter tussen personen mogelijk is. Voor de 

berekening van de aangepaste capaciteiten is uitgegaan van 4m2 per persoon, op basis van een leeg 

zaaloppervlak. Wanneer er cateringfaciliteiten en/of expositie in de betreffende ruimte wordt geplaatst dient 

de capaciteit te worden her-berekend met in acht neming van 4m2 per persoon. De capaciteiten tabel vindt u 

in de bijlage van dit document.

• Gedurende een bijeenkomst wordt naast de event manager ook een corona coördinator ingezet die toeziet 

op het naleven van dit protocol om zo de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen.

• Gedurende een bijeenkomst wordt een extra schoonmaak medewerker ingezet.

• Op de registratiebalies en barbuffetten zijn plexiglas schermen geplaatst. 

• De Doelen attendeert de bezoekers op het houden van 1,5 meter afstand. Dit gebeurt met behulp van onder 

meer markeringen op de vloer, stickers op wanden en ramen, banners langs looproutes en mededelingen op 

digitale communicatiemiddelen.  

• Op diverse plaatsen in de te gebruiken ruimten worden standaards met dispensers met desinfecterende 

vloeistof geplaatst voor het desinfecteren van handen.

• Het gebruik van mondkapjes voor personeel is verplicht, evenals het gebruik van handschoenen voor 

medewerkers achter de barbuffetten en in de garderobe.

• De Doelen beschikt over een luchtbehandelingssysteem/ventilatiesysteem dat lucht van buiten gebruikt voor 

luchtverversing in de zaal.

Bijeenkomsten | algemeen



• Zoals eerder genoemd stellen wij als de Doelen voor elke bijeenkomst een coronaverantwoordelijke 

aan. Hij/zij ziet toe op de naleving van de maatregelen. De Coronaverantwoordelijke wordt 

ondersteund door toezichthouders. Toezichthouders zijn medewerkers die betrokken zijn bij de 

bijeenkomst en in direct contact staan met bezoekers.

• De Coronaverantwoordelijke en de toezichthouders:

- Spreken personen aan op het niet naleven van de geldende richtlijnen

- Kunnen zo nodig gepaste actie ondernemen om de veiligheid van medewerkers en 

bezoekers te waarborgen

- Leveren proactief een bijdrage aan optimalisatie van het protocol en de richtlijnen

- Zijn beschikbaar voor vragen van bezoekers en medewerkers

- Communiceren in overleg de benodigde richtlijnen en maatregelen

- Werken samen met externe instanties vanuit lokale overheden, waaronder Veiligheidsregio, 

Gemeente, GGD en Arbodienst.

De Coronaverantwoordelijke



• Voor de entree van het Willem Burger Kwartier wordt gebruik gemaakt van de schuifdeuren 

aan het Kruisplein 50. Op deze wijze is er een ruime aanlooproute richting garderobe, 

waardoor de 1,5 meter kan worden gerealiseerd. De draaideuren worden gebruikt als uitgang. 

• De entree van het Grote Zaal Kwartier beschikt over een 6-tal toegangsdeuren, allemaal met 

dubbele deuren met een breedte van ruim één meter. Tijdens bijeenkomsten wordt gebruik 

gemaakt van de deur uiterst links en de deur uiterst rechts, zodat er voldoende afstand is bij 

het binnenkomen in het gebouw. Deze routes worden d.m.v. paal en koord buiten op de stoep 

aangegeven.

• Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan er ook maatwerk worden geleverd. De 

Doelen kan gebruik maken van 4 verschillende in- en uitgangen en is daardoor de ideale 

locatie om veilig en op een verantwoorde wijze bezoekers te ontvangen. Het is mogelijk om bij 

grote groepen alle entreegebieden te gebruiken om rijvorming te voorkomen. Voor elke 

bijeenkomst zal er een passend entree-protocol worden opgesteld.

Congressen | Entree gebied  



• Vanuit de Doelen moedigen wij de bezoekers aan om zo min mogelijk gebruik te maken van de 

garderobe. Wij verzoeken de opdrachtgever om de bezoekers hierop te attenderen, voorafgaand 

aan de bijeenkomst. 

• De balies bij de garderobe zijn verdiept om de afstand van 1,5 meter tussen medewerker en 

bezoekers in acht te kunnen nemen. De garderobe medewerkers dragen tijdens de dienst 

handschoenen en een mondkapje, zowel bij aanname als uitgifte. Ook is er de mogelijkheid voor 

de bezoeker om het garderobe nummer te desinfecteren. De indeling van de garderobe wordt zo 

ingericht dat enkel de jassen van bezoekers die bij elkaar horen (één huisgezin) direct naast 

elkaar hangen. Overige jassen worden opgehangen met 2 lege haakjes ertussen. 

• Na afloop worden alle garderobenummers gedesinfecteerd.

• De balies van de garderobe worden regelmatig afgenomen met desinfectiemiddel i.v.m. hygiëne.

Congressen | Garderobe



• Er is een aangepast Corona-proof Food Book samengesteld waarin alleen nog verpakte items 

worden aangeboden. 

• Onze dranken worden via selfservice methodiek gepresenteerd. De dranken worden in biologisch 

afbreekbare disposables of flesjes gepresenteerd. 

• Onze etenswaren worden via selfservice methodiek gepresenteerd en zijn per persoon verpakt. 

Wij gebruiken hiervoor biologisch afbreekbare disposables.

• Er worden in de cateringruimtes extra waterpunten geplaatst in de vorm van glazen 

waterdispensers met fruit. Kraantjes worden regelmatig ontsmet.

• Bij de buffetten zijn plastic schermen geplaatst tussen de bezoekers en de medewerkers.

• Er worden bij de buffetten duidelijke éénrichting looproutes aangegeven.

• Debrasseren door medewerkers wordt enkel toegestaan wanneer de bezoekers niet meer in de 

ruimte aanwezig zijn of wanneer een buffet niet meer in gebruik is.

• Onze medewerkers houden continu de barren, buffetten en statafels in de cateringruimte schoon 

wanneer dit mogelijk is. 

Congressen | Catering



Vanuit de Doelen sturen wij erop aan dat de liften alleen in noodzakelijke gevallen gebruikt worden 

en zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van (rol)trappen (4 treden afstand tussen bezoekers). De 

liften in de Doelen kunnen door één persoon worden gebruikt, tenzij anders aangegeven.

Veilig gebruik van de lift



• Het maximale aantal deelnemers dat tegelijkertijd in een toiletgroep aanwezig kan zijn is per 

gebied en/of foyer bepaald en staat aangegeven bij de toiletten.

• Pauzes van bijeenkomsten zullen zo worden afgestemd dat onnodige rijen bij toiletten voorkomen 

kunnen worden. Dit vraagt om enige flexibiliteit van de opdrachtgever bij hun programmering.

• De bezoekers worden gewezen op het belang van goed handen wassen. 

Congressen | Toilet bezoek



Voorbeeld 
looproutes | 
Hal Grote Zaal



Voorbeeld 
inrichting | 
Hal Grote Zaal



Voorbeeld 
inrichting | 
Foyer Grote Zaal



• In de zalen wordt zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer toegepast.

• Bij de grote plenaire zalen wordt gewerkt met een aparte in- en uitgang.

• Het stoelenplan wordt binnen de capaciteit zo vormgegeven dat er altijd voldoende afstand is 

gegarandeerd tussen bezoekers door middel van markering van stoelen. 

• Deelnemers maken bij kleine bijeenkomsten zelf afspraken over hoe men de zaal verlaat. Bij 

grote bijeenkomsten (boven 100 personen) wordt dit bij vertrek uit de zaal geregisseerd door 

de corona coördinator van de Doelen.

• In de bijlage bevinden zich de opstellingen van de Willem Burger Zaal en Grote Zaal waarbij 

rekening is gehouden met de 1,5 meter maatregel.

• In de zalen wordt door middel van placering op de stoelen duidelijk aangegeven waar de 

bezoekers kunnen zitten.

Placering plenaire zaal



• De keuken en de pantry van de artiestenfoyer worden gebruikt voor zowel de 

congrescatering als de publiekscatering. Met in achtneming van de regels kan er in de 

keuken maximaal met 2 personen tegelijkertijd worden gewerkt.

• De medewerkers in de keuken dragen zowel bij de bereiding als bij de uitgifte 

handschoenen, haarnetje/koksmuts en een mondkapje.

• Werkoppervlakten worden ieder uur gereinigd.

• Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen en bij iedere verandering 

van werkzaamheden volgens de hygiëne voorschriften. 

Interne processen | artiestenfoyer



• Bij binnenkomst van een medewerker worden de handen gedesinfecteerd.

• Een medewerker komt omgekleed naar de Doelen, omkleden in de kleedkamer is niet 

mogelijk. Er mogen 2 personen tegelijkertijd, kortdurend en niet langer dan strikt noodzakelijk 

in de kleedruimte verblijven.

• Onze bedieningsmedewerkers zijn alert en waakzaam op het naleven van de 1,5 meter 

afstand regel. 

• Bij aanvang van een dienst ligt er voor elke medewerkers een hygiëne-kit klaar, voorzien van  

handschoenen, mondkapjes, desinfectiedoekjes en handgel.

• Bij aanraking van het gezicht wordt de medewerker verzocht de handschoenen te verwisselen.

• Voor de bedieningsmedewerkers is er een intern protocol met richtlijnen geschreven waarin de 

volgende onderwerpen mee genomen zijn: kleedruimte, briefing, werkwijze achter de bar, 

werkwijze aanleveren en ophalen goederen etc.

• Tijdens de pauze van de medewerkers wordt de 1,5 meter maatregel nageleefd. Na een pauze 

is een medewerker verplicht de handen opnieuw te desinfecteren en een nieuw mondkapje en 

nieuwe handschoenen aan te trekken. Dit geld ook na toiletbezoek en andere momenten dat 

de handen vies kunnen worden.

Interne processen | cateringmedewerkers



• Met onze vaste schoonmaakpartner zijn duidelijke afspraken gemaakt ten aanzien van 

extra schoonmaakwerkzaamheden en is de frequentie hiervan opgevoerd. Naast de 

reguliere afspraken wordt er extra gelet op het schoonmaken van deurklinken, 

receptiebalie, handgrepen, lichtknopjes, kranen, lift(knopjes), dispensers en trapleuningen.

• Alle schoonmaak medewerkers zijn uitgerust met desinfectiedoekjes en handgel

• Zalen worden in elke pauze extra schoongemaakt: tafels, stoelleuningen en deuren, 

alsmede gebruikte AV-middelen worden ontsmet. 

• De kantoren van de Doelen worden voorzien van desinfectiemateriaal.

• Openbare ruimtes worden dagelijks schoongemaakt volgens een regulier 

werkprogramma.

• Waar nodig wordt de werkplek van de schoonmaak medewerker afgezet, zodat de afstand 

van 1,5 meter bezoekers en medewerkers gegarandeerd kan worden.

• Afval wordt op de normale manier afgevoerd.

Interne processen | schoonmaak



• Met behulp van diverse communicatie middelen wordt aan de bezoeker aangegeven dat het protocol van 

toepassing is en welk gedrag van de bezoeker wordt gewenst. Er wordt door zowel de Doelen organisatie 

als door de huurder op toegezien dat de deelnemers zich hieraan houden.

• De capaciteiten van de verschillende ruimten is gedurende het actief zijn van het protocol nader bepaald. 

Er dient een onderlinge afstand van de deelnemers te worden gehanteerd van 1,5 meter waarbij in de 

vlakke zalen en foyers is uitgegaan van circa 4 m2 per persoon. Voor alle ruimten is er een aangepaste 

capaciteiten lijst van toepassing (zie bijlage). 

• De Doelen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het oplopen van het virus door de individuele 

deelnemer naar aanleiding van het bezoeken van een bijeenkomst in de Doelen. 

• Het aanbieden van consumpties en etenswaren wordt dusdanig georganiseerd dat het mogelijk mag 

worden geacht dat de deelnemers de gewenste afstand tot elkaar kunnen naleven. De Doelen kan het de 

huurder verplichten extra zaalruimte te huren, voor zover beschikbaar, teneinde aan de eisen van het 

protocol te voldoen. 

• Indien het protocol van toepassing is, geeft het de huurder geen rechten om tot kosteloze annulering over 

te gaan of een beroep te doen op een kosteloze verplaatsing gezien de verminderde capaciteit. 

• De huurder is verplicht om het deelnemersaantal te beperken indien de beschikbare ruimten en/of 

programma van dien aard is, dat aan de onderlinge afstandseis niet kan worden voldaan. 

Social distancing | algemene bepalingen



• In tijden van een virus uitbraak is er in de Doelen dit protocol actief teneinde mogelijke virus verspreiding 

tussen deelnemers/bezoekers tegen te gaan. Dit protocol bestaat uit een pakket zichtbare en onzichtbare 

maatregelen die direct invloed hebben op het gebruik van de faciliteiten. Deze maatregelen volgen de 

adviezen en verplichtingen zoals aangegeven door het vigerende beleid van de landelijke en lokale 

autoriteiten.

• De invloed op de capaciteit van de verschillende ruimten wordt aan de organisatie gecommuniceerd en het 

programma van een bijeenkomst wordt dusdanig aangepast dat er voldoende ruimte beschikbaar is per 

deelnemer als dat het protocol voorschrijft.

• De huurder is verplicht mee te werken aan de naleving van het protocol.

• De huurder heeft de verantwoordelijkheid om de deelnemers op het van toepassing zijnde protocol te 

wijzen en het hen na te laten leven.

Social distancing | algemene bepalingen



Bijlagen

1. Capaciteiten overzicht (corona proof)



1. Zaalcapaciteiten – 1,5 meter afstand

Afhankelijk van opstelling

Willem Burger Kwartier

Zaal Capaciteit 1,5 meter Afmeting

Willem Burger Zaal (solo placering) 86 personen (parterre) 28 personen (balkon) 710m2

Willem Burger Foyer Op aanvraag / afhankelijk van gebruik 540m2

Willem Burger Hal  Op aanvraag / afhankelijk van gebruik 680m2

Hudig Zaal 16 personen 80m2

Schadee Zaal 16 personen 90m2

Van Beuningen Zaal 20 personen 115m2

Van der Vorm Zaal 10 personen 70m2

Plate Zaal 10 personen 60m2

Van Rijckevorsel Zaal 10 personen 70m2

Ruys Zaal 20 personen 100m2

Mees Zaal 19 personen 90m2

Van Weelde Zaal 54 personen 300m2

Zeelenberg Zaal 24 personen 98m2

Van der Mandele Zaal 25 personen 209m2



1. Zaalcapaciteiten – 1,5 meter afstand

Afhankelijk van opstelling

Grote Zaal Kwartier

Jurriaanse Kwartier

Zaal Capaciteit 1,5 meter Afmeting

Grote Zaal (solo placering) 223 personen 2.400m2

Grote Zaal Foyer Op aanvraag / afhankelijk van gebruik 1.400m2

Hal Grote Zaal Op aanvraag / afhankelijk van gebruik 2.320m2

Feestzaal 64 personen 456m2

Eduard Flipse Zaal 40 personen 216m2

Monchy Zaal 25 personen 91m2

Zaal Capaciteit 1,5 meter Afmeting

Jurriaanse Zaal (solo placering) Momenteel niet beschikbaar 532m2

Jurriaanse Zaal (duo placering) Momenteel niet beschikbaar 532m2

Jurriaanse Hal Op aanvraag / afhankelijk van gebruik 690m2

Van Cappellen Zaal 30 personen 150m2

Jurriaanse Foyer 140 personen 700m2


