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2  COVID-19 protocol  15 april 2021 

COVID-19 protocol 
voor congressen en zakelijke evenementen 

 
Wij zijn er klaar voor om jou te verwelkomen. Op een veilige en verantwoorde manier… 

daarom zeggen we: Blijf gezond & Tot snel! 

Voorwoord directie 

Wij hebben de noodzakelijke COVID-19 maatregelen getroffen om congressen en zakelijke 
evenementen veilig en vertrouwd in Orpheus te laten plaatsvinden. Natuurlijk zorgen we, als 
altijd, voor een gastvrije ontvangst. In ons protocol zijn de algemene regels en richtlijnen 
opgenomen voor het organiseren van congressen en zakelijke evenementen. Dit protocol 
geldt niet alleen voor ons, maar ook voor alle organisatoren en bezoekers bij een event in 
Orpheus. De gezondheid en het welzijn van onze opdrachtgevers, partners, bezoekers en 
medewerkers staan voor ons voorop. In ons lichte en ruime pand is ook op anderhalvemeter 
heel veel mogelijk. Met onze kenmerkende flexibiliteit en creativiteit leveren we maatwerk voor 
elk evenement. Je ervaart de kracht van aandacht, ook in tijden van fysiek afstand houden tot 
elkaar. 

Aan alles is gedacht: gecontroleerde bezoekersstromen, programmaopzet en pauzes, in- en 
uitgangen, selfservice cateringopties, een scala aan virtuele mogelijkheden en meer. Mijn 
collega’s Danielle Voskamp en Aalon van Beek adviseren je graag bij het succesvol en veilig 
organiseren van jouw congres of evenement. Je bereikt hen via 055-527 03 30 of 
congrescentrum@orpheus.nl. 

Tot ziens in Orpheus! 

Mirjam Barendregt 

Directeur Orpheus 
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1 Gedeelde verantwoordelijkheid  
 
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. 

We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk. 
We houden ons aan regels en richtlijnen. 
We spreken elkaar aan. 
We evalueren na afloop. 
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2 Uitgangspunten protocol  
 
De algemene richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid gelden voor alle organisatoren, 
partners, leveranciers en bezoekers van onze evenementen en zijn als volgt:  

 

De richtlijnen die Orpheus hanteert ten aanzien van COVID-19 zijn gebaseerd op de 
adviezen en kaders van de Nederlandse overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM) en de wettelijke verankering daarvan in de Tijdelijke wet maatregelen 
COVID-19 en de aanvullende ministeriele regelingen. Dit zijn: 

• Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19  

• Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen COVID-19 

 
Deze beide regelingen zijn op 1 december 2020 ingegaan. 

Dit protocol is verder gebaseerd op de algemene protocollen van toonaangevende 
brancheorganisaties: 

• Nederlandse evenementenorganisatie EventPlatform (gekoppeld aan CLC-Vecta)  

• VSCD, Vereniging voor Schouwburg en Concertgebouw Directies 

• Koninklijke Horeca Nederland 
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Mondkapjes verplicht in publieke ruimtes 
Sinds 1 december 2020 geldt de plicht tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle 
publieke binnenruimtes. Onder deze publieke binnenruimtes vallen de publieksruimtes in 
Orpheus zoals de entree, gangen, alle foyers, de vergaderzalen, theaterzalen en het 
restaurant. Alle aanwezigen zijn verplicht daar een mondkapje te dragen, tenzij de persoon 
een zitplaats heeft, op het podium staat, optreedt of spreker is. In de zalen, wanneer je op je 
zitplaats hebt plaatsgenomen, mag het mondkapje af. Alle medewerkers van Orpheus dragen 
een mondkapje in de publieke ruimtes, tenzij zij een zitplaats hebben en op anderhalvemeter 
afstand van medewerkers of bezoekers zijn. Het handhaven van de anderhalvemeter afstand 
blijft, ook wanneer een mondkapje wordt gedragen. Orpheus verstrekt geen mondkapjes aan 
bezoekers. Orpheus mag bezoekers weigeren die geen mondkapje bij zich hebben of niet 
wensen te dragen. Orpheus is daarbij niet aansprakelijk voor welke vorm van schade die de 
persoon of organisatie in kwestie daardoor direct of indirect leidt. 

 

Maximaal toegestane capaciteit 
De huidige toegestane maximale capaciteit per ruimte is 30 personen (exclusief personeel), 
waarbij deze personen zich wel aan de anderhalvemeter regel moeten kunnen houden. Deze 
toegestane capaciteit geldt voor zakelijke bijeenkomsten. Orpheus heeft meerdere, 
gescheiden ruimtes waardoor we ruim meer bezoekers veilig kunnen ontvangen. Deze 
restricties gelden vooralsnog tot en met 11 mei 2021 zoals in het Openingsplan op 13 april 
door de rijksoverheid te aangegeven. 

 

Horeca 
Op dit moment is de horeca verplicht gesloten. Ook in Orpheus. Dit betekent dat wij gasten 
alleen binnen strikte regels mogen voorzien van dranken en eten in Orpheus. Net als voor de 
rest van de horeca is het ons alleen toegestaan om catering to go aan te bieden. Het 
betekent dat wij de gewenste dranken en etenswaren, bijvoorbeeld een lunchbox, op het 
gewenste tijdstip klaarzetten in een ruimte en dat de gasten dit buiten Orpheus, binnen de 
geldende Coronarichtlijnen, of binnen in een andere ruimte - zittend - kunnen nuttigen. De 
mogelijkheden die we kunnen bieden, bespreken we graag. 
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3 Speciale COVID-19 teams  
 
Om de organisatie van veilige en verantwoorde evenementen te waarborgen is een COVID-
19 projectteam ingesteld. Het projectteam bestaat uit vijf mensen en draagt zorg voor een 
integrale COVID-19 aanpak van risicoanalyse, veiligheid en hygiëne tot inkoop en 
communicatie. Het COVID-19 projectteam bestaat uit:  

     
Mirjam 
Barendregt 

Lisette van 
Dalen 

Gert Mulder Rianne Verkerk Guido de 
Waard 

Directie Communicatie Facilitair Publieksservice Events 
 

Voor elk evenement wordt een speciaal COVID-19 Eventteam samengesteld dat ter plaatse 
toezicht houdt op de naleving van de richtlijnen in dit protocol. Het team is betrokken bij de 
organisatie van het evenement en staat ook in direct contact met medewerkers en bezoekers. 
Het team is verantwoordelijk voor het: 

• Implementeren van de richtlijnen in dit protocol 

• Coördineren en toezicht houden op de naleving van dit protocol 

• Aanspreken van personen die de richtlijnen in dit protocol niet naleven 

• Nemen van maatregelen indien nodig om de veiligheid van medewerkers en 
bezoekers te waarborgen 

• Beantwoorden van vragen van medewerkers en bezoekers 
 

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland 
Aanwijzingen van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland vastgelegd in een 
verordening of aanvullende regelingen van de Rijksoverheid kunnen ervoor zorgen dat 
Orpheus voor een langere of korte periode gehouden is aan een andere maximale capaciteit 
of andere voorwaarden. Deze zullen door het COVID-19 team direct worden opgevolgd en 
geïmplementeerd. 
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4 Sociale afstand & toegang 
 
Wij volgen de nationale richtlijn van 1,5 meter sociale afstand. Voor alle evenementen geldt:  

• Aanwezigen houden altijd minimaal 1,5 meter afstand 

• De algemene richtlijnen worden in alle foyerruimtes van ons gebouw prominent 
weergegeven 

• Voor de capaciteitsbepaling per evenement, indien deze niet wordt beperkt door 
strengere maatregelen zoals maximaal 30 bezoekers per ruimte, wordt als richtlijn 
gehanteerd het totaal aantal aanwezigen (bezoekers én medewerkers) per m2: 

• Voor beurzen en zakelijke evenementen: 1 persoon per 10m2  

• Voor congressen en vergaderingen: 1 persoon per 5m2  

• Voor de definitieve capaciteitsbepaling per evenement wordt aanvullend rekening 
gehouden met de indeling en inrichting van locatie / zaal / beursvloer 

• Het is alleen mogelijk een evenement te bezoeken met een online pre-registratie 
(verplicht voor evenementen vanaf 100 personen). De evenementorganisator is 
hiervoor verantwoordelijk 

• Bij de reservering maakt de bezoeker de keuze voor een tijdvak (indien van 
toepassing). Het aantal bezoekers per tijdvak is gelimiteerd tot het vastgesteld totaal 
aantal aanwezigen per m2  

• Elke reservering kent een vaste begin- en eindtijd 

• Meerdere in- en uitgangen kunnen worden gebruikt om kruisverkeer te minimaliseren  

• Eenrichtingsverkeer kan worden ingesteld om de anderhalvemeter afstand te 
waarborgen 

• Door ons hele gebouw zijn looproutes gemarkeerd 

• Alle ruimtes en vergaderzalen hebben een maximale capaciteit rekening houdend 
met de veilige afstand van 1,5 meter (vraag een van onze Eventprofessionals voor 
een overzicht van de maximale capaciteit) 

• Deelnemers betreden of verlaten de ruimte of vergaderzaal in fasen. Dit proces 
wordt begeleid door een gastheer- of vrouw 

• Er wordt voldoende tijd ingeruimd tussen de verschillende sessies om kruisverkeer 
te minimaliseren 
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5 Hygiëne & schoonmaak 
 
We treffen de volgende maatregelen ten aanzien van hygiëne en schoonmaak:  

• De algemene richtlijnen, waaronder een goede hygiëne, worden in alle  foyerruimtes 
van ons gebouw prominent weergegeven 

• We faciliteren een goede hygiëne door het ter beschikking stellen van preventieve 
middelen als handdesinfectiemiddel, zeep, papieren doekjes, et cetera  

• Alle gebruikte ruimten, alsmede de toiletruimten, worden vooraf en na afloop  van 
het event schoongemaakt. Er is extra aandacht voor zogenoemde ‘high touch 
points’, zoals deurklinken, trapleuningen, etc. Indien noodzakelijk of gewenst, een en 
ander afhankelijk van het type en de duur van het event, wordt ook tussentijds 
schoongemaakt 

• Het aantal gebruikers per toiletruimte wordt zodanig beperkt dat een veilige afstand 
van 1,5 meter gewaarborgd is. De toegangsdeur tot de toiletruimte staat standaard 
open, zodat zicht is op het aantal aanwezige personen. De richtlijnen voor het veilig 
gebruik van toiletruimtes worden bij de entree tot de toiletruimte weergegeven.  
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6 Veilige opbouw & afbouw  
 
Voor de veilige op- en afbouw van evenementen zijn de volgende aanvullende richtlijnen voor 
organisatoren en exposanten van toepassing: 

Voorafgaand aan het evenement  
 
Draaiboek: minstens 4 weken voor het evenement deelt de organisator een draaiboek met 
onder andere:  

• Tijdschema voor op- en afbouw 

• Het aantal betrokken medewerkers die de op- en afbouw verzorgen 

• Pre-bezoekersregistratie, tijdvakken binnenkomst en organisatie bezoekersregistratie 
op de dag zelf 

• Tijdschema van het evenement 
 

Tijdens op- en afbouw  
 

• Maak bij voorkeur gebruik van eigen vervoer naar de locatie 

• Openbaar vervoer; volg de richtlijnen van de vervoersmaatschappij op 

• Houd bij reizen met meer dan twee personen altijd de veilige afstand van 1,5 meter 

• Houd een veilige afstand van 1,5 meter afstand. Schud geen handen met collega’s 
en andere leveranciers. Voer werkoverleg op minimaal twee armlengtes van elkaar 

• Draag een mondkapje  

• Volg de hygiëne maatregelen 

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten of als een van je huisgenoten koorts heeft 

• Dozen, kisten e.d. worden door zo min mogelijk mensen, vanaf leverancier tot 
uiteindelijke locatie, aangeraakt 

• Crewcatering: indien van toepassing zijn er voorverpakte voedselpakketjes. Houd bij 
gezamenlijk eten ook altijd de veilige afstand van 1,5 meter 

• Er is duidelijke bewegwijzering en communicatie waarin medewerkers op routing, 1,5 
meter afstand en hygiëne gewezen worden 

• De organisator en de Eventmanager van Orpheus (ook als leidinggevende van het  
COVID-19 eventteam ter plaatse) kennen elkaar, weten elkaar (ook telefonisch) te 
bereiken en waarborgen de uitvoering van het protocol en de richtlijnen 
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7 Veilige bereiding & uitgifte catering 
 
Voor de veilige bereiding en uitgifte van catering gelden de volgende richtlijnen: 

• De catering voorzieningen worden in goed toegankelijke ruimtes geplaatst waarin 
een veilige afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden 

• Dranken en etenswaren worden (zoveel mogelijk) via selfservice methodiek 
gepresenteerd. Hierbij wordt eenrichtingsverkeer gehanteerd 

• Het verstrekken van dranken en etenswaren wordt beperkt tot de daarvoor 
aangewezen horeca-punten 
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8 Welkom in Orpheus 
 
Vervoer naar Orpheus 
Er zijn verschillende manieren om bij Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn te komen. We 
zetten ze even voor je op een rij:  

Openbaar vervoer (bus of trein) 
 Met ingang van 1 juli 2020 is er geen limiet meer aan het aantal personen dat is toegestaan 
in het openbaar vervoer. Je bent echter wel verplicht om te allen tijde een mondkapje te 
dragen en indien mogelijk een veilige afstand van 1,5 meter te houden. Bus- of treinkaartjes 
kunnen contactloos worden gekocht bij een betaalterminal. Vanaf Station Apeldoorn 
vertrekken met regelmaat (stads)bussen richting Orpheus. Uitstappen bij halte Grote Kerk. 

Taxi 
Met ingang van 1 juli 2020 is er geen limiet meer aan het aantal personen dat is toegestaan 
in een taxi. Om ervoor te zorgen dat passagiers en chauffeur veilig zijn volgen taxibedrijven 
de algemene richtlijnen van de RIVM voor autogebruik (taxi protocol). 

Auto  
Naast Congrescentrum Orpheus is de gemeentelijk parkeergarage Orpheus gelegen. 
Bezoekers worden er voortdurend op geattendeerd om een veilige afstand van 1,5 meter te 
houden. Parkeerkaarten kunnen tegen betaling worden aangeschaft bij Orpheus of worden 
verstrekt door de organisator van het event.  

Fiets of te voet  
Met de (ov)fiets of te voet bereik je Orpheus vanaf het station in respectievelijk 5 of 15 minuten. 
Rondom Orpheus zijn fietsenrekken aanwezig en Orpheus beschikt tevens over een 
fietsparkeerkelder. 
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Bij binnenkomst 
Bezoekers aan Congrescentrum 
Orpheus worden er voortdurend op 
geattendeerd om een veilige afstand van 
1,5 meter te houden, ook buiten ons 
gebouw op weg naar de entree. Het is 
verplicht een mondkapje te dragen dat 
mond, neus en kin bedekt. Een 
spuugkap geldt niet als goedgekeurd 
mondkapje. Bij de entree leiden 
gastheren- of vrouwen de 
bezoekersstroom in goede banen naar 

de toegangscontrole/bezoekersregistratie. Bezoekers worden hier verzocht hun online 
registratiecode –of badge te tonen. Ook wordt bezoekers gevraagd of ze zich ziek voelen of 
milde klachten hebben van griep of verkoudheid. Indien dit niet het geval is, dan worden ze 
binnen verwelkomd. De entree en eventuele wachtrijen zijn zodanig ingericht en duidelijk 
gemarkeerd dat te allen tijde een veilige afstand van 1,5 meter gewaarborgd is. Indien de 
garderobe geopend is, kunnen medewerkers en bezoekers voldoende afstand houden en 
worden jassen veilig opgeborgen.  

 

Na binnenkomst 
In alle vrij toegankelijke ruimtes 
(foyers) zijn gangpaden en/of 
looprichtingen duidelijk 
aangegeven en gemarkeerd. 
Algemene richtlijnen zijn prominent 
weergegeven in alle foyerruimtes 
van het gebouw. Handdesinfectie 
staat bij de entree om een goede 
hygiëne te garanderen. Aangezien 
elk evenement anders en uniek is, 
helpt en adviseert jouw 
Eventmanager bij het 
implementeren van de richtlijnen 
voor jouw evenement. Hierbij kun je 
bijvoorbeeld denken aan 
risicoanalyse, bezoekersstromen, 
catering etc. 
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In de zalen 
De drie theaterzalen zijn zichtbaar aangepast aan de anderhalvemeter situatie. Het betekent 
dat de capaciteit lager is dan normaal, maar ook dat optimaal comfort en sfeer is gecreëerd.  

 
In de grootste zaal door het plaatsen van stoelen met kleine tafeltjes op het vergrote podium 
en in de twee andere zalen door het plaatsen van stoeltafeltjes. Het betreden en verlaten van 
de zalen gebeurt in fasen. De eerst persoon die binnenkomt, neemt de verste stoel, etc. 
Andersom verlaat de persoon die het dichtst bij de uitgang zit het eerst de ruimte, etc. 
Gastheren- of vrouwen zullen ter plaatse het proces in goede banen leiden en ervoor zorgen 
dat de richtlijnen worden opgevolgd. De entrees tot de zalen zijn ook duidelijk aangeduid en 
gemarkeerd. 
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In de vergaderruimtes  
Alle ruimtes hebben een opstelling 
waarbij rekening is gehouden met 
de veilige afstand van 1,5 meter. 
Het betreden en verlaten van de 
ruimtes gebeurt in fasen. De eerst 
persoon die binnenkomt, neemt 
de verste stoel, etc. Andersom 
verlaat de persoon die het dichtst 
bij de uitgang zit het eerst de 
ruimte, etc. Gastheren- of 
vrouwen zullen ter plaatse het 
proces in goede banen leiden en 

ervoor zorgen dat de richtlijnen worden opgevolgd. Het verplichte mondkapje mag af, zodra 
de zitplaats is ingenomen. 

 

Lucht – en klimaatbehandeling 
Orpheus heeft een zogenaamd 100% ventilatie systeem. Dit betekent dat de lucht van buiten 
wordt gehaald, wordt gefilterd, vervolgens wordt verwarmd of gekoeld (afhankelijk van het 
seizoen) en dan de zaal in wordt geblazen. 
 
In de grote zaal (Hanoszaal) en de kleine zaal (Altioszaal) gebeurt dit inblazen onder de 
stoelen en in de middenzaal (Rabobankzaal) via het plafond. In alle zalen wordt de lucht via 
de toneeltoren c.q. het plafond weer afgezogen en naar buiten geblazen. Om het Covid-19 
virus geen kans te geven, ventileren we harder dan normaal. Het betekent dat het wat frisser 
in de zalen kan zijn. Wij adviseren bezoekers daarom warmere kleding te dragen. 
 
De lucht binnen wordt dus niet hergebruikt (circulatie) bij een 100% ventilatie systeem.  
 
De regeltechniek van de systemen in Orpheus is recent vervangen. Het betekent dat we 
luchttoevoer en -afvoer, vochtgraad, warmte en koude snel kunnen aanpassen bij gewijzigde 
omstandigheden of voorschriften.   

In onze overige ruimten, zoals restaurant, foyers, maar ook onze kantoren en backstage zijn 
de installaties door onze partner BAM zodanig ingesteld of aangepast dat deze voldoen aan 
de richtlijnen die zijn uitgevaardigd in het kader van COVID-19. Mochten er nieuwe inzichten 
zijn en dus nieuwe regels en voorschriften, dan zullen systemen daarop aangepast c.q. 
ingesteld worden. 
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Vertrek  
Bezoekers die Congrescentrum Orpheus verlaten, kunnen uitgangen eenvoudig en snel 
vinden door de heldere logistiek in het pand en de assistentie van aanwezig gastheren en – 
vrouwen. Vanzelfsprekend draagt iedere persoon het verplichte mondkapje totdat het pand 
is verlaten. 

 

 

 

 

 

Tot ziens bij 
Congrescentrum 

Orpheus 
 

 
 

 
 

congrescentrumorpheus.nl 

 

https://www.congrescentrumorpheus.nl/
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