
1,5 METER EVENEMENT 
IN SPANT ORGANISEREN?



Er gaat niets boven de kracht van live ontmoetingen!
...ook in een tijd waarin we ons moeten aanpassen.

En dit doen we graag sámen met jou. Daarom delen wij onze plannen, zodat we hier-
over met elkaar in gesprek kunnen. Evenementen organiseren waar bezoekers met 
gepaste afstand toch kunnen samenkomen.

Hoe ziet een evenement in Spant eruit? 
Waar moeten we op letten om verantwoord en veilig te organiseren? 
In deze brochure geven we antwoord hoe wij dit voor ons zien.

Wat zijn op-afstand evenementen?
Dat zijn evenementen waarbij bezoekers in Spant op een veilige manier aan een congres 
deelnemen en voldoende afstand houden van anderen. Natuurlijk hanteren we door het 
RIVM en de Rijksoverheid ingestelde maatregelen. Spant heeft veel ervaring met crowd 
management en beschikt over ruime theaterzalen, foyers, een cateringruimte van 750m2 en 
sessieruimtes. Uiteraard denken we mee en houden we rekening met de wensen omtrent 
jouw specifieke programma.

Waarom blijven bedrijven en organisaties op-afstand evenementen 
organiseren?
In deze bijzondere tijd wil je je boodschap blijven overbrengen, in gesprek blijven met je 
doelgroep en nieuwe klanten ontmoeten. Spant is flexibel. Je kunt voor je stakeholders 
live en hybride evenementen organiseren. Juist nu wil je je kwalitatief blijven onderschei-
den. Ons team helpt je graag verder en vertelt je over de mogelijkheden om dit te doen.

1,5 METER-EVENT ORGANISEREN IN SPANT



Hoe ziet het uitnodigingstraject van je deelnemers eruit? 
Het uitnodigingstraject en de inschrijfprocedure regel je zoals gebruikelijk voorafgaand aan 
het evenement. Voor het evenement begint, stuur je deelnemers hun badge toe samen met 
een korte uitleg over het bijzondere karakter van jouw evenement. Daarnaast stuur je ook 
praktische informatie over onze locatie mee. Zo informeren we alle bezoekers op tijd en 
kunnen ze zich van tevoren voorbereiden op hun reis en bezoek.

Het ontvangst in Spant, hoe gaat dat? 
Bij binnenkomst van Spant worden gasten welkom geheten door onze portier. Hierna 
desinfecteren bezoekers eerst hun handen en checken ze in met hun badge. Deze is 
vooraf toegestuurd en is tevens het deelnamebewijs voor het evenement. Hebben ze 
alsnog een badge nodig of hebben ze een vraag over het evenement? Bij de ingang van 
Spant staat een organisatiebalie waar ze direct worden geholpen. Daarna komt de 
bezoeker aan bij de garderobe welke is bemand door medewerkers van Spant. 

Vervolg ontvangst
Vanuit de garderobe is er een duidelijke routing richting de ontvangstruimte waar een 
aantal koffie- en theepunten staan. Voordat het programma start worden de gasten in 
groepjes naar de plenaire zaal begeleid. Gasten nemen plaats op aangewezen stoelen, op 
ruime af-stand van anderen in de zaal. We hebben met zorg en aandacht de zaal 
ingedeeld. Uiteraard is de zaal opgesteld met een afstand van anderhalve meter.
Bij het welkomstwoord in de plenaire zaal wordt in een korte instructie over 
voorzorgsmaat-regelen verteld. Over de gehele dag van het evenement is er in Spant 
duidelijke routing aanwezig. In het gebouw, met name in de cateringruimtes en de hal, 
hangen een aantal grote ledschermen. Op deze schermen tonen we de huisregels, ze zijn 
voor alle bezoekers duidelijk zichtbaar. We werken met een narrowcasting systeem. Zodat 
je de huisregels kunt afwisselen met het congresprogramma en de namen van de 
partners.

UITNODIGEN & ONTVANGST



Food tijdens het evenement, hoe gaan wij hiermee om?
Spant werkt voor de bereiding én uitgifte van eten en drinken conform het protocol en 
richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland en het Eventplatform. Alle items zijn terug 
te vinden in ons Foodbook. Advies nodig of vragen over onderstaande informatie? We 
adviseren je graag over de mogelijkheden.

Om rijvorming te beperken werkt Spant met food- en beverage punten. Zoals een lunch-
buffet en koffie/thee punten. Deze staan verspreid in de cateringruimte en zijn goed 
zicht-baar. Bij het lunchbuffet werken onze horecamedewerkers achter een 
plexiglas schot. 

Ook warme lunch items zijn mono verpakt en staan onder een warmte lamp klaar. Borrel 
items worden per persoon gepresenteerd op diverse zichtbare selfservice punten in de 
cateringruimte.

En hoe zit het met Beverage?
In de cateringruimte staan een aantal selfservice punten voor warme en koude dranken. 
Ze zijn aantrekkelijk en praktisch ingericht. Warme dranken zoals verse koffie en thee 
staan klaar in take-away bekers met deksel. Op statafels pakt een bezoeker zelf suiker, 
melk en thee. Deze items zijn verpakt in een mono verpakking.

WERKWIJZE FOOD & BEVERAGE

Benieuwd naar ons Foodbook?
Neem contact met ons op en 
wij sturen het Foodbook per e-mail.



Een pauze in het programma, kan dat nog? 
Jazeker! Vanuit de plenaire zaal is er een route voor de bezoekers, waarin ze begeleid 
worden door Spant medewerkers, richting de ruimte waar de pauze plaatsvindt. Via deze 
route komen alle bezoekers in een ruimte waar op verschillende plekken drankjes klaar-
staan. Uiteraard met wat lekkers, alle items zijn mono verpakt.

Hoe ziet de lunch eruit? 
Alle deelnemers dienen van te voren aan te geven of zij een allergie of een uitzondering 
hebben. Wij maken per persoon een mooie sandwich box. De lunch is vooraf samen-
gesteld in overleg met de organisatie. Maatwerk met specifieke wensen is natuurlijk be-
spreekbaar.

Grab ’n Go Lunch
Graag geven we een voorbeeld van de Hollandse sandwich lunchbox.
• desem bol met oude Beemsterkaas, uienmarmelade, kropsla en rauwkostsalade
• desem bol met boeren beenham, truffel-eiersalade, augurk, Amsterdamse ui en rucola
• mini couscous salade
• zakje met ananas
• proteïne yogurt breaker
• fruit sapje
• flesje water
• hygiëne doekje

Je event afsluiten met een borrel, kan dat? 
Zeker! De dranken en glazen zijn van tevoren klaargezet op selfservicepunten. Ook staan 
de borrelhapjes in mono verpakkingen klaar. Het is allemaal mogelijk.

Verzorgt Spant to go maaltijden? 
Onze chefs hebben een heerlijke to go maaltijdbox ontwikkelt, zodat je bezoekers na het 
evenement niet meer in de keuken hoeven te staan. Bekijk ons Foodbook voor de moge-
lijkheden.

PAUZE, LUNCH & BORREL



De toiletvoorzieningen, hoe is dat geregeld? 
Spant beschikt over meerdere toiletgroepen. In het uitnodigingstraject heeft de deelnemer 
informatie ontvangen over waar de toiletten zich bevinden in ons gebouw. Bij de ingang van 
de toiletten zijn op de grond markeringen aangebracht zodat je voldoende afstand houdt.
In Spant zijn de toiletten duidelijk aangegeven, zodat er geen onnodige verplaatsingen ont-
staan. Sanitaire voorzieningen worden continue grondig gereinigd, tevens worden deurklin-
ken na bezoek direct schoongemaakt. Hygiëne boven alles!

De ruimtes in Spant, wat wordt de zaalcapaciteit? 
Wanneer er afstand gehouden moet worden, veranderen ook onze capaciteiten per ruimte 
in Spant. Dit kunnen we waarmaken door bijvoorbeeld in onze plenaire zalen (podium een 
en twee) rijen of stoelen ongebruikt te laten. 
Benieuwd wat er mogelijk is voor jouw bijeenkomst? Neem contact met ons op, wij denken 
graag met jullie mee. 

Subsessie rondes, is dat mogelijk? 
Zeker! Laat niet je deelnemers van ruimte wisselen, maar de trainers, sprekers of workshop-
leiders. In de subsessie ruimtes kunnen we werken met bijvoorbeeld een schoolopstelling, 
waarbij voor elke stoel een tafel staat. Als je ook nog een vaste groepsindeling aanhoudt, 
minimaliseer je het aantal bewegingen door Spant en is het makkelijker om afstand te hou-
den.

TOILETTEN & ZAALCAPACITEIT



Kan ik mijn event bij Spant ook (deels) online doen? 
Zeker weten kan dat! Waarom zou je een hybride event of een webinar organiseren? Daar 
is veel voor te zeggen. Een paar redenen:

• Hybride events bieden je de mogelijkheid om elkaar alsnog fysiek te ontmoeten. Zo genie-
ten jij en je aanwezige gasten toch van de kracht van live!
• Blijven communiceren naar medewerkers en/of relaties is in deze tijd heel belangrijk.
• Je kan met een hybride event of een webinar een nog grotere (doel)groep bereiken om je 
boodschap over te brengen

Laten we eerst eens uitleggen wat nou precies het verschil is tussen deze twee 
vormen.

Hybride events
Een hybride event is een fysieke bijeenkomst waar tegelijkertijd ook een online publiek aan 
deelneemt. Zo simpel is het! De essentie is dat zowel een fysiek als een online publiek op 
hetzelfde moment dezelfde ervaring of inhoud tot zich kunnen nemen vanaf verschillende 
locaties.

Webinar
Bij een webinar is enkel online publiek aanwezig. Bij een webinar wordt een presentatie ge-
geven aan een groot online publiek. Er zijn tal van interactieve mogelijkheden beschikbaar 
tussen de deelnemers en de presentator(en). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van 
een interactieve chat sessie. Dit kan overigens ook bij je hybride event!

HYBRIDE & WEBINAR



Waar moet ik dan aan denken als ik het op die manier wil organiseren? 
We helpen je hierbij alvast met een aantal vragen om één van bovenstaande 

• Wat is je doelstelling?
• Hoeveel online kijkers heb je?
• Wil men ook streamen tijdens subsessies of enkel bij plenair?
• Hoeveel camera’s wil men t.b.v. opname?
• Hoe lang moet het online event duren?
• Is online communicatie interactief of éénrichtingscommunicatie?
• Bij interactief: ben je als organisatie graag zelf moderator of wil dat liever

uitbesteden?
• Via welk kanaal wil je streamen? Denk hierbij aan een gepersonaliseerde
website, je eigen website of website van je bedrijf, via YouTube,
Facebook of Vimeo?

Kom TV maken in Spant! 
Spant biedt met het videoformat WebTalks een dag TV maken een unieke ervaring locatie. 
Met een tv-studiosetting in onze locatie zorgen wij dat jouw event wordt omgezet naar één 
of meerdere afleveringen. Elke Webtalk kent een strak script en duurt 18 minuten. Samen 
met een ervaren eindredacteur, presentator en alle betrokkenen zorgen wij voor een crea-
tieve en inhoudelijke invulling. Aan alles is gedacht! 

HYBRIDE & WEBINAR



Ik zie het wel zitten! Maar wat nu als blijkt dat het toch anders moet dan afgesproken?
Daar hoef je niet wakker van te liggen. Ons team heeft ruime ervaring en beschikt over een 
flink netwerk van proffessionele leveranciers. We kijken en denken met je mee, en houden 
het als dit kan flexibel tot het moment dat je event bij ons plaats vindt.

Neem contact met ons op!
Door op tijd met de voorbereidingen te beginnen, kan je straks een inspirerend evenement 
neerzetten. Ons team kijkt graag samen met jou of je nog meer voorzorgsmaatregelen wilt 
nemen.

Meer vragen aan ons?
Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op.
sales@spant.org | 035 7504 705 

Wij zijn dol op live! Uiteraard ben je van harte welkom voor een kop koffie in Spant!

NEEM CONTACT MET ONS OP!

HARTELIJKE GROET,
MARIE-LOUISE, DENISE, ISABEL EN LOUISE




