
 
 

 
 

Protocol voor zakelijke evenementen in het Allard Pierson  

September 2020 

Op 1 juni 2020 opende het Allard Pierson weer haar deuren. Per 1 juli 2020 zijn bijeenkomsten en 
evenementen weer toegestaan in ons pand. Om een bezoek aan het Allard Pierson voor u en uw 
bezoekers zo aangenaam en veilig mogelijk te maken, hebben wij een aantal maatregelen 
getroffen. Deze toetsen wij voortdurend aan de richtlijnen van het RIVM en aan de protocollen die 
gemaakt zijn voor de verschillende branches. Zo kunnen wij u, uw gasten en onze medewerkers de 
gewenste veiligheid en gastvrijheid bieden tijdens uw verblijf in het Allard Pierson. 

We ontvangen u graag in het Allard Pierson! 

 
Verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van ons allemaal. Alleen als iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen 
en maatregelen naleeft en aan de slag gaat met handhaving, is dat mogelijk. Voor u ligt het protocol 
voor zakelijke evenementen in het Allard Pierson. Uitgangspunt hiervoor zijn de geldende adviezen 
en maatregelen die door het RIVM zijn vastgesteld op het moment van publiceren. Daarnaast 
hebben wij de protocollen van de Museumvereniging en van het EventPlatform als richtlijn 
genomen. Het is dan ook goed om deze te bestuderen zodat u op de hoogte bent van de algemene 
protocollen voor musea en de evenementbranche.  

Het door ons opgestelde protocol is bedoeld als algemeen kader voor het veilig organiseren en 
bezoeken van zakelijke bijeenkomsten. Organisatoren en toeleveranciers dienen zich te houden aan 
de hierin opgestelde richtlijnen. 

Algemene richtlijnen 
De algemene richtlijnen van het RIVM gelden voor iedereen, in alle situaties en overal:  

• Was vaak uw handen met water en zeep, daarna handen goed drogen. 
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
• Schud geen handen. 
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 
• Blijf thuis bij milde klachten zoals (neus)verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, 

verhoging of verminderde reuk of smaak. Laat u testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. 
• Blijf thuis als u huisgenoten heeft met koorts.  

Naast deze algemene richtlijnen gelden er aanvullende richtlijnen voor medewerkers van het Allard 
Pierson en voor opdrachtgevers, organisatoren, medewerkers, ingehuurd personeel en 
toeleveranciers. Deze richtlijnen worden hieronder uiteengezet. Voor specifieke richtlijnen voor 
bezoekers van zakelijke evenementen verwijzen wij u naar het protocol van het Eventplatform. 

  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.museumvereniging.nl/media/publicationpage/publicationFile/200701-mv-protocol-voor-veilige-en-verantwoorde-heropening-van-musea-herzien-.pdf
https://www.eventplatform.nl/getattachment/corona/Protocol-voor-zakelijke-bijeenkomsten/Protocol-voor-zakelijke-bijeenkomsten-(versie-9-september)-(3).pdf.aspx?lang=nl-NL


 
 

 
 

Coronaverantwoordelijke 

• Onze dutymanager van dienst wordt aangesteld als coronaverantwoordelijke. Hij/zij 
coördineert en ziet toe op navolging van de vastgestelde richtlijnen.  

• De coronaverantwoordelijke wordt ondersteund door toezichthouders, dit zijn medewerkers 
die betrokken zijn bij de bijeenkomst en die in direct contact staan met bezoekers. De 
toezichthouders en de coronaverantwoordelijke zijn beschikbaar voor vragen van bezoekers 
en medewerkers. 

• Het Allard Pierson behoudt zich het recht voor om bezoekers met verkoudheidsklachten, 
koorts en/of zij die de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen niet naleven, van verdere 
deelname/bezoek uit te sluiten. 

1,5 meter afstand 

• Wij voorzien u van de maximale capaciteit per zaal en helpen u deze vorm te geven. Deze 
maximale capaciteit dient nooit overschreden te worden.  

• Bij de maximale capaciteit hoeft u de dutymanager van het Allard Pierson en/of de cateraar 
niet mee te tellen. Wel dient u bij de maximale aantallen rekening houden met AV technici 
in de zaal en uw eigen personeel of extra hosts.  

• Wanneer men zich niet houdt aan de 1,5 meterregels van het Allard Pierson en/of de 
geldende 1,5 meterregels van de overheid houdt, kan de toegang tot het Allard Pierson 
worden ontzegd. 

Veilige looproutes en seating 

• Binnen de muren van het Allard Pierson ontwikkelen wij veilige looproutes en seating. 
Middels signing en markeringen attenderen wij bezoekers continu 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/bij entrees, openbare ruimten, toiletten, liften en zaalruimten.  

• Wij vragen uw gasten de aanwezige liften niet gebruiken, tenzij de trap vanwege fysieke 
redenen niet gebruikt kan worden. 

• Het gebruik van de lift is voor maximaal 1 persoon per keer.  
• Uw gasten kunnen de lockers vooralsnog niet gebruiken. Wij verzoeken u grote tassen, 

rugzakken, vouwfietsen e.d. niet mee te nemen.  
• In de vooraf door u gemaakte (en aan de accountmanager overhandigde) planning wordt 

voldoende tijd ingeruimd tussen de verschillende programmaonderdelen. Hierdoor wordt 
voorkomen dat arriverende en vertrekkende bezoekers elkaar tegenkomen.  

• Het Allard Pierson heeft het recht om eventuele pauzetijden aan te passen indien deze 
overlappen met andere pauzes van bijeenkomsten of andere activiteiten in het gebouw. 

• Bezoekers gaan gefaseerd de zaal in en uit met behulp van tijdsloten of op basis van vooraf 
toegewezen stoelen (bijvoorbeeld rij 1 als eerste naar binnen en als eerste de zaal verlaten). 
Waar mogelijk krijgen deelnemers op basis van deze volgorde een andere aankomsttijd om 
wachttijden te voorkomen. De verantwoordelijkheid voor deze fasering en indeling ligt bij u 



 
 

 
 

als organisator. Op de dag van het event wordt dit proces begeleid door de medewerkers 
van het Allard Pierson in en buiten de zaal.  

• Bezoekers worden geplaceerd door een coronaverantwoordelijke of toezichthouder. 
• Bezoekers aan wie een zitplaats is toegewezen dienen daar gebruik van te maken. 

Veilige op- en afbouw van bijeenkomsten 

Vooraf 

• De organisator van het evenement maakt tenminste tien werkdagen van tevoren kenbaar 
aan de accountmanager van het Allard Pierson dat zij spullen willen opbouwen of afleveren. 
Zonder bericht gaat wij ervan uit dat er geen externe spullen worden aangeleverd waarbij 
eventueel de lift gebruikt moet worden. Mocht dit wel het geval zijn, dan is dit alleen 
mogelijk vóór openingstijd en in overleg met de accountmanager. 

• Mochten externe partijen bij de op- of afbouw betrokken zijn, dan zal hier op initiatief van 
de organisator in samenwerking met alle betrokken partijen een gedetailleerd plan voor 
gemaakt moeten worden. 

• De organisator deelt minimaal tien werkdagen voor de bijeenkomst het definitieve 
draaiboek met de accountmanager. 

• De lift mag tijdens openingstijden niet worden gebruikt voor goederen. 

Tijdens 

• Mochten er meerdere partijen spullen komen ophalen dan dient de organisator een strak 
schema te maken waarbij er geen overlap mag zijn tussen deze partijen. 

• Allard Pierson verzorgt duidelijke signing, waarin medewerkers van toeleveranciers op 
routing, 1,5 meter afstand en hygiëne gewezen worden. 

• Bij afbouw zal hetzelfde protocol worden gebruikt als bij opbouw. Indien er afbouw of een 
lift gebruikt moeten worden, dan wordt dit tenminste tien werkdagen van tevoren 
aangegeven. 

• De lift mag niet tijdens openingstijden worden gebruikt voor goederen. 

Veilige bereiding & uitgifte F&B 

• Het Allard Pierson ziet toe op naleving van de veilige bereiding en uitgave van eten en 
drinken door cateraars of toeleveranciers en door haar eigen medewerkers.  

• Geldende richtlijnen die van toepassing zijn: regelmatig handen wassen volgens de 
hygiënevoorschriften, regelmatig werkoppervlakten reinigen, creëren van voldoende afstand 
tussen werknemers onder elkaar en tussen werknemers en bezoekers, voorzien in 
voldoende afvalbakken, creëren van eenrichtingsverkeer langs buffetten en het duidelijk 
aangeven van routes op de vloer en middels borden.  

 

 



 
 

 
 

Hygiëne waarborgen 

• Bij alle ingangen en centrale punten in het Allard Pierson waar de zakelijke bijeenkomst 
plaatsvindt, wordt de mogelijkheid geboden de handen te desinfecteren met 
desinfecterende handgel.  

• In de directe omgeving van punten waar zich kranen bevinden worden units met 
desinfecterende handgel geplaatst.  

• Het aantal gebruikers per toiletruimte wordt zodanig beperkt dat 1,5 meter afstand kan 
worden gehouden. Hierbij wordt een praktische manier vastgesteld om dit te reguleren, 
bijvoorbeeld een stoplichtensysteem.  

• Er zijn zichtbaar duidelijke voorschriften voor het veilig gebruik van de toiletten. Toiletten 
worden gesloten als er wordt schoongemaakt.  

• De schoonmaakprotocollen van branchevereniging OSB zijn uitgangspunt, aangevuld met: 
o Alle gebruikte ruimten, alsmede de sanitaire voorzieningen, worden vooraf, na 

afloop en tijdens de zakelijke bijeenkomst tenminste 2x per dagdeel 
schoongemaakt. 

o Extra schoonmaak gebeurt op aangeven van coronaverantwoordelijke en 
toezichthouders. 

• Contactpunten zoals deurklinken, andere handcontactpunten, trapleuningen, tafels en 
counters worden tenminste 2x per dagdeel met desinfecterende middelen gereinigd. 

• Vlakke oppervlakten zoals tafels, counters en buffetten worden meerdere malen per dag 
grondig gereinigd. 

Bezoekersregistratie 

• Het bezoeken van een bijeenkomst kan alleen met een (online) reservering. U bent als 
organisator verantwoordelijk voor deze registratie. Het is hierbij wettelijk verplicht om de 
gezondheidsvragen te stellen en deze te registeren.  

• Zorg dat de bezoeker bij de reservering, indien van toepassing op uw evenement, de keuze 
maakt voor een tijdvak. Houd bij het aantal bezoekers per tijdvak rekening met de geldende 
maximum capaciteit per zaal zoals door Allard Pierson opgesteld.  

• Elke reservering kent een begin- en eindtijd.  
• De accountmanager van het Allard Pierson ontvangt uiterlijk 2 werkdagen van tevoren de 

deelnemerslijst met achter elke naam een bevestiging dat u als organisator de 
gezondheidsvragen heeft gesteld. 

• De organisator is er verantwoordelijk voor om alle NAW-gegevens van de gasten en eigen 
crew te verzamelen, inclusief emailadressen. Het Allard Pierson zal in geval van een uitbraak 
contact opnemen met de organisator, waarbij de organisator er verantwoordelijk voor is alle 
deelnemers direct te informeren. 

https://www.osb.nl/

