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HET BELANG VAN ÉCHTE ONTMOETINGEN

Lege zalen. Lege tribunes. Een leeg veld. De Kuip zat vanaf half maart hermetisch op slot vanwege de uitbraak van het 

coronavirus, net als onze samenleving. Inmiddels hebben we de eerste stappen gezet richting meer bewegingsvrijheid. 

We zoeken elkaar weer meer op, in parken, achtertuinen of terrassen. We gaan voorzichtig weer naar musea, pretparken 

en dierentuinen. Uiteraard met inachtneming van alle richtlijnen die daar bij horen. Langzaam beseffen we wat het 

inhoudt om te leven in dit nieuwe tijdperk, dat vaak wordt omschreven met termen als ‘het nieuwe normaal’ of de 

‘1,5 meter samenleving’. 

Ook de evenementenbranche komt langzaam weer op gang. Het is de branche die misschien wel het hardst geraakt 

werd, want van de ene op de andere dag waren fysieke samenkomsten uit den boze. Ook bij De Kuip werden alle 

evenementen geannuleerd of uitgesteld; van congressen tot personeelsfeesten en van interlands en bekerfinales tot grote 

popconcerten. 
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BEHOEFTE AAN FACE-TO-FACE EVENTS
Door dat gitzwarte wolkendek breken inmiddels de eerste zonnestralen door. Op dit moment wordt er vooral weer 

gekeken naar wat  wél kan. Zo mogen met ingang van 1 juli weer events plaatsvinden, zolang de 1,5 meter afstand 

gewaarborgd blijft. Het worden andere events dan voor de coronacrisis. Met extra aandacht voor en maatregelen rondom 

hygiëne. Met 1,5 meter afstand, videoverbindingen en looproutes. Je komt weer samen in De Kuip. Coronaproof.

‘Het is absoluut anders dan we gewend waren, maar we kúnnen tenminste weer samenkomen nu,’ zegt Michael van 

Ockenburg. ‘Het belang van échte ontmoetingen is ontzettend groot, zo heeft iedereen tijdens de eerste maanden van de 

coronacrisis ervaren. Mensen hebben echt behoefte aan face-to-face events. Onze branche faciliteert die. Daarmee zijn 

we voor de maatschappij misschien wel van groter belang dan we onszelf de afgelopen jaren hebben gerealiseerd.’

Wij kunnen ons voorstellen dat het veel evenementorganisatoren en bedrijven zich afvragen wat het betekent om in 

deze tijd een evenement te organiseren. Daarom hebben we dit whitepaper opgesteld. Op de komende pagina’s vind je 

praktische tips voor het organiseren van events in ‘het nieuwe normaal’. Ook waarschuwen we je voor de valkuilen en 

proberen we eventuele angsten weg te nemen. Tot slot laten we je zien welke mogelijkheden De Kuip biedt om ondanks 

alles een belevenis te maken van jouw evenement. Samen doen we er alles aan om jouw evenement succesvol te laten 

verlopen. En jouw gasten zich veilig én welkom te laten voelen. 
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HIERAAN MOET EEN CORONAPROOF EVENEMENT VOLDOEN

Hoe organiseer je een coronaproof evenement voor maximaal 100 personen? In dit hoofdstuk vertellen we meer over de 

algemene maatregelen en richtlijnen voor evenementen. 

De Kuip Meetings & Events is aangesloten bij diverse platforms en brancheorganisaties. Zo zijn we lid van de Vereniging 

van Evenementenmakers (VVEM) en zijn we ook aangesloten bij de Alliantie van Evenementenbouwers van Nederland. 

Dit is een brede vertegenwoordiging van de totale sector van sport, cultuur en entertainment. De alliantie zet samen met 

de overheid stappen op weg naar wat weer kan, weer mag, weer veilig is. 

ALGEMENE RICHTLIJNEN
Naast de richtlijnen en protocollen die deze organisaties hanteren, gelden uiteraard de richtlijnen van de 1,5 meter-

economie die door de Rijksoverheid en het RIVM zijn opgesteld. De algemene richtlijnen van het RIVM gelden voor 

alle opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van zakelijke bijeenkomsten en hun 

medewerkers: 

- Houd minimaal 1,5 meter afstand.

- Zorg voor goede hygiënemaatregelen.

- Was regelmatig de handen.

- Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog;

- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg.

- Schud geen handen.

- Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts / blijf thuis als je huisgenoten hebt 

met koorts. 
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De aanvullende richtlijnen voor evenementorganisatoren van zakelijke bijeenkomsten zijn als volgt:

- Aanwezigen houden altijd minimaal 1,5 meter afstand.

- Het is alleen mogelijk een bijeenkomst te bezoeken met een (online) reservering. 

- Bij de reservering maakt de bezoeker, indien van toepassing, de keuze voor een tijdvak. 

- Het aantal bezoekers per tijdvak is gelimiteerd tot het vastgesteld totaal aantal aanwezigen per m2.

- Elke reservering kent een begin- en eindtijd.

- Het is verplicht om een gezondheidscheck uit te voeren bij de deelnemers van congressen.

Wie zich aan bovenstaande richtlijnen houdt, staat niets meer in de weg om een coronaproof evenement te organiseren. 

Op de volgende pagina’s laten we zien dat er naast enige beperkingen ook volop mogelijkheden zijn om in deze tijd een 

succesvol event te houden, waarover je gasten nog lang napraten. 

‘Een evenement bezoeken dat volgens alle maatregelen en richtlijnen is georganiseerd, 
is veiliger voor je gezondheid dan boodschappen doen.’
Michael van Ockenburg, Teamleider Sales B2B Stadion Feijenoord  

TIPS: ZO HAAL JE HET BESTE UIT JOUW EVENEMENT

De coronamaatregelen waaraan evenementenlocaties zich moeten houden, kunnen van invloed zijn op de beleving van 

je evenement. Dat kunnen we niet ontkennen. Desondanks kan jouw evenement nog altijd succesvol worden. Hieronder 

geven we je een aantal concrete tips hoe je toch het beste kunt halen uit jouw evenement en met welke valkuilen je 

rekening moet houden. 

KWEEK VERTROUWEN TIJDENS HET VOORTRAJECT 
Het voortraject bij de organisatie van een evenement is in deze coronatijd belangrijker dan voorheen. Informeer je 

jouw gasten tijdig en volledig over de maatregelen en richtlijnen die gelden, dan kweek je vertrouwen. Zowel bij de 

evenementenlocatie als bij jouw gasten, die zo weten waar ze zich op kunnen voorbereiden. Ook is het nu van groter 

belang om van tevoren goed jouw uitnodigingsbeleid te bepalen, omdat evenementenlocaties nu nog strenger gebonden 

zijn aan een maximale capaciteit. Last minute toevoegingen of wijzigingen op de gastenlijst zijn nu moeilijker door te 

voeren. Hetzelfde geldt voor wensen met betrekking tot catering, waar in deze tijd meer met verpakte producten wordt 

gewerkt. Zorg er dus voor dat je alles tot in de puntjes voorbereidt. 
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ZORG VOOR ÉÉN DUIDELIJK AANSPREEKPUNT
Communicatie is in deze tijd belangrijker dan ooit. Niet alleen van jou als eventorganisator richting je gasten, maar ook 

tussen eventorganisator en evenementenlocatie. Veel locaties stellen momenteel een speciale coronaverantwoordelijke 

aan (zie ook hoofdstuk 5), die verantwoordelijk is voor de uitvoering en naleving van het coronabeleid. Niet alleen voor 

deze coronaverantwoordelijke, maar ook voor jouw gasten is het prettig als er vanuit de eventorganisator één duidelijk 

aanspreekpunt is aangewezen. Zo weet iedereen op elk moment bij wie ze met hun vragen terecht kunnen. Want vragen, 

die zullen er zeker in de beginfase van coronaproof evenementen nog veel zijn. Het is daarom ook zeker aan te raden 

om bij de start van het evenement aan alle aanwezigen duidelijk te maken wie het ‘corona-aanspreekpunt’ vanuit jouw 

organisatie is. 

BEPAAL JE DOEL
Wat is het doel van mijn evenement? Het is een vraag die iedere evenementenorganisator zich standaard stelt, maar 

wel een die nu nóg relevanter is. Het is namelijk minder vanzelfsprekend geworden om evenementen te organiseren, 

waardoor de kwaliteit nog belangrijker wordt dan de kwantiteit. En daardoor is het nu van nóg groter belang dat de locatie 

perfect aansluit bij het doel van jouw evenement. Heb je jouw doel helder, dan is het makkelijker om jouw ideale locatie 

te vinden en de exacte invulling van jouw evenement te bepalen. Niet alleen voor jou, maar ook voor de Sales Managers 

van de evenementenlocatie. 

VOEG BELEVING TOE
Afstand houden, hygiëne-instructies volgen, een verplichte looproute volgen. De gasten van jouw evenement bewegen 

zich in deze tijd minder spontaan en minder vrij. Om hen toch met een goed gevoel te laten terugdenken aan jouw 

evenement, kan het lonen om extra beleving toe te voegen aan jouw evenement. Denk aan een presentatie op een 

bijzondere locatie, een (sportieve) activiteit in de buitenruimte of een gezellige afsluitende borrel op 1,5 meter afstand. 

Stuk voor stuk zaken die ervoor zorgen dat mensen vooral met een positief gevoel op jouw evenement terugkijken. 

GA VOOR HYBRIDE
Wil je een congres organiseren met interessante sprekers? Een volgepakte zaal die geïnteresseerd luistert, zit er niet 

in. Desondanks kun je nog steeds evenveel – of zelfs meer – mensen bereiken wanneer je kiest voor een hybride event. 

Een hybride event is een combinatie van een fysiek event en een online evenement, waarbij offline en online letterlijk en 

figuurlijk met elkaar verbonden worden. Zo ben je nog steeds interessant en relevant voor jouw gasten, maar (deels) op 

afstand. 

SPLITS JE GASTEN OP IN GROEPEN
Vind je belangrijk dat een grote groep mensen elkaar toch fysiek treft, bijvoorbeeld met het oog op het teamgevoel? 

Afhankelijk van de grootte van de locatie is er ook in deze bijzondere tijd veel mogelijk. Grote locaties met veel 

buitenruimte kunnen op termijn mogelijk weer meer dan 100 mensen tegelijkertijd ontvangen. Daardoor is het nog altijd 

goed mogelijk om plenaire sessies of een introducerende presentatie voor grote groepen te houden. 

Een goed vervolg van je evenement zou dan kunnen zijn om je gasten op te splitsen in verschillende groepen. Zo kun 

je breakoutsessies verdelen over verschillende ruimtes, waarbij je gasten in kleinere groepen een presentatie bijwonen 

of met elkaar in discussie gaan over een bepaald thema. Daarna kunnen de groepen weer samenkomen voor het 

afsluitende plenaire gedeelte. 
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Een andere goede oplossing is om je gasten te verdelen over verschillende tijdssloten op de dag. Zo volgen ze 

uiteindelijk allemaal hetzelfde programma en krijgen ze allemaal dezelfde ervaring van jouw evenement, maar wel op een 

veilige en verantwoorde manier. 

LAAT JE NIET MEESLEPEN
Mensen zijn groepsdieren. We hoeven elkaar niet direct te knuffelen, maar willen wel graag in elkaars nabijheid zijn. 

Wanneer mensen zich lang in dezelfde ruimte bevinden, ligt – ook wanneer alle maatregelen zijn getroffen – het gevaar 

op de loer dat we de 1,5 meter afstand even vergeten. Zeker wanneer we elkaar goed kennen. Dat is begrijpelijk, maar 

probeer elkaar hiervoor te behoeden. Ook hierbij kan het eerder genoemde aanspreekpunt vanuit de eventorganisator – 

in combinatie met de coronaverantwoordelijke – een belangrijke rol spelen. Wees hierbij subtiel, maar wel duidelijk. Voor 

je eigen gezondheid, die van de andere gasten en de totale volksgezondheid. Wanneer je elkaar hierop wijst, kan het 

zelfs het gevoel van saamhorigheid vergroten. 

‘Een evenement organiseren wordt uitzonderlijker; kwaliteit wordt nóg belangrijker dan 
kwantiteit. Evenementorganisatoren en bedrijven zullen daarom nog kritischer op zoek gaan 
naar een locatie waar je de beleving in alle hoeken en gaten voelt.’
Anne Kleingeld, Sales Manager Stadion

‘In de evenementenwereld is het vaak: we sturen wat uitnodigingen uit en dan komt het wel goed. 
Nu kan dat dus niet meer. Het voortraject kan een evenement maken of breken. 
Daarom besteden we daar vanuit De Kuip extra aandacht aan en helpen we organisatoren 
hier nog nadrukkelijker bij.’
Zara Gzhili, Sales Manager Stadion

 

WELKOM IN 
DE KUIP!

< #STAYSAFE

Wij doen er alles aan om uw bezoek zo veilig mogelijk 
te laten verlopen. Wij volgen de richtlijnen van het 
RIVM. Gelieve links aan te houden op de trappen en de 
vides. Houd a.u.b. 1,5 meter afstand.
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HIERMEE KAN DE KUIP JOU ONDERSTEUNEN

De Kuip Meetings & Events is meer dan een evenementenlocatie waar je zalen kunt huren. Bedrijven en 

evenementenorganisatoren waarderen De Kuip Meetings & Events vaak vanwege het geleverde maatwerk. Wij realiseren 

ons dat dit maatwerk gezien de huidige situatie nóg belangrijker is geworden. Onze professionals, die stuk voor stuk 

meer dan tien jaar ervaring hebben in de evenementenbranche, zetten hun kennis en flexibiliteit graag in om jou te 

adviseren. In dit hoofdstuk vertellen we je concreet op welke vlakken we jou werk én zorgen uit handen kunnen nemen. 

Op basis van de richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en de brancheorganisaties zijn er door een speciale 

projectorganisatie binnen Feyenoord en Stadion Feijenoord protocollen opgesteld. Deze worden gehanteerd binnen de 

muren van De Kuip, zowel door medewerkers als door organisatoren en bezoekers van evenementen. Het uitgangspunt 

hierbij is “subtiel, maar duidelijk”. Jouw en onze gasten moeten zich veilig, maar ook zeker welkom voelen. 

Nieuwsgierig hoe dit er in de praktijk uitziet? In [onderstaande] video laten we zien hoe een 1,5 meter evenement in 

De Kuip eruit ziet. 

https://www.youtube.com/watch?v=F2GPWxr61zI&feature=emb_title
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CORONAMAATREGELEN DE KUIP
De belangrijkste praktische coronamaatregelen die zijn genomen voor evenementen in De Kuip Meetings & Events 

hebben we overzichtelijk voor je opgesomd. 

- Op alle verdiepingen van het Maasgebouw en in de ruimtes elders in het stadion is door middel van signing een 

looproute aangegeven, zodat mensen elkaar niet hoeven te passeren. Waar dit niet kan, wordt mensen erop 

geattendeerd elkaar de ruimte te geven.

- In elke ruimte en op elke verdieping bevindt zich een desinfectiezuil met automatische dispenser. 

- Op de beeldschermen in alle ruimtes wordt gasten gevraagd zich te houden aan de maatregelen en richtlijnen van het 

RIVM.

- Bij de toiletten is op de vloer met signing een ‘wachtrij’ aangeduid, zodat 1,5 meter afstand gehouden kan worden. 

Er wordt telkens maar één persoon toegelaten in de toiletten. Om dit te waarborgen worden de deursloten van het 

voorportaal richting de toiletten vervangen door cilindersloten. Ook is een toiletmedewerker standaard aanwezig. 

- In elke lift (ook dienst- en goederenlift) is een set plastic handschoenen en een prullenbakje geplaatst. Op de vloer 

voor de ingang van de lift wordt door middel van een plakstrip 1,5 meter afstand aangeduid. Daarnaast hangen er 

liftinstructies op. 

- Bij de bars is plexiglas geplaatst. Drankje kunnen via een gat onderin het glas worden gepakt. 

- Medewerkers dragen te allen tijde handschoenen gedurende hun werkzaamheden. Afhankelijk van de wensen van de 

organisator dragen medewerkers ook mondkapjes.

- Onze schoonmaakpartij VLS desinfecteert elk uur alle deurklinken, zitjes, liftknopjes e.d. 

EXTRA ONDERSTEUNING
Naast deze basismaatregelen de veiligheid en gezondheid van jouw gasten te waarborgen, ondersteunen we jou 

uiteraard nog bij veel meer zaken om jouw evenement coronaproof en succesvol te maken. 

CORONAVERANTWOORDELIJKE
Naast de eerder in dit hoofdstuk beschreven maatregelen op het gebied van hygiëne beschikken we over een 

zogenoemde coronaverantwoordelijke. Een extra service in de vorm van een onafhankelijk, extern persoon die samen 

met jou en ons de extra coronamaatregelen bespreekt. En er, onopvallend, op toeziet dat deze worden nageleefd, zodat 

jij ongestoord kunt genieten van jouw evenement. 

TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Computers, beamers, plasmaschermen, lichtopbouw of geluidsondersteuning. Wat je ook nodig hebt, we leveren je de 

gewenste technische ondersteuning. Kies je in deze tijd voor een hybride event? Onze vaste partner AVEQ kan alle 

benodigde techniek verzorgen, zodat de gasten van jouw evenement online kunnen meekijken en deelnemen, waar ze 

op dat moment ook zijn. 

COMMUNICATIE EN INFORMATIEVOORZIENING
Vind je het lastig om je gasten te informeren over jouw evenement? Wij zetten onze maatregelen en richtlijnen 

overzichtelijk voor je op een rij, zodat jouw gasten goed voorbereid naar jouw evenement komen. Met het gevoel dat ze 

veilig en welkom zijn. 
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AANKLEDING EN OPSTELLING
In onze grootste zalen, waar we normaal gesproken ruim 600 mensen kwijt kunnen, passen er vanwege de maatregelen 

nu nog maximaal 100. Het is onze taak dat jij en jouw gasten zich niet ‘verloren’ voelen in onze ruimtes. Dat doen we 

door zoveel mogelijk sfeer toe te voegen, onder meer door gebruik te maken van sfeerverlichting , decoratie en de meest 

gunstige opstellingen van stoelen en (sta)tafels. 

MULTIFUNCTIONELE RUIMTES
Naast een iconische evenementenlocatie is De Kuip vooral ook multifunctioneel. We beschikken over 15.000 vierkante 

meter verhuurbare ruimte, verdeeld over 17 zalen van uiteenlopende groottes. Ideaal wanneer je gasten vanwege de 

maatregelen moet splitsen in verschillende groepen en/of breakoutsessies hebt. 

PARKEREN EN BEREIKBAARHEID
Direct naast De Kuip beschikken we over meer dan duizend gratis parkeerplaatsen. Binnen enkele minuten zitten je 

gasten op de snelweg A16 richten het noorden of zuiden. 

CREATIVITEIT EN BELEVING
Wil je extra beleving toevoegen aan je evenement? De Kuip biedt, naast de iconische uitstraling, nog veel meer 

mogelijkheden voor een extra dimensie. Denk aan een rondleiding door het stadion, een presentatie op de tribune, een 

borrel aan de rand van het heilige gras of een sportieve activiteit in de buitenruimte rondom het stadion. Onze ervaren 

Sales Managers denken graag met je mee over welke toevoeging het best aansluit bij jouw evenement. 

BORRELBOX
Gezellig met z’n allen aan de bar tijdens de afsluitende borrel? Dat is nu een stuk lastiger. Daarom hebben we de 

Borrelbox bedacht. Jouw gasten kunnen de Borrelbox meenemen naar bijvoorbeeld de tribune of het veld, waar in de 

buitenlucht op 1,5 meter afstand met elkaar geproost kan worden op een succesvol event. 

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN
Nieuwsgierig hoe je gasten een evenement in ‘het nieuwe normaal’ hebben ervaren? Wij kunnen ervoor zorgen dat ze 

direct na afloop hun waardering kunnen geven. Zodat jij, maar ook wij, meteen een goed beeld hebben van hun beleving 

en daarvan kunnen leren. 

‘Onze zalen zijn groot en liggen verspreid over ons terrein. Voorheen was dat soms een nadeel, 
maar in deze situatie is het een enorm voordeel. Net als de grote buitenruimte waarover we 
beschikken. Zelfs met 1,5 meter afstand kunnen we in De Kuip met gemak bijeenkomsten voor 
duizenden mensen faciliteren.’
Zara Gzhili, Sales Manager Stadion

‘Deze tijd biedt ook weer kansen voor nieuwe creatieve ideeën. Zo nam een groot Rotterdams 
bedrijf door het hele stadion een quiz op voor drieduizend thuiswerkende medewerkers. Met een 
school bedachten we een “diploma-uitreiking drive-thru”. Studenten reden daarbij letterlijk door 
De Kuip met hun auto of fiets en kregen aan de rand van het veld hun diploma overhandigd.’
Anne Kleingeld, Sales Manager Stadion 
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ZO BOEK JE EEN EVENT IN DE KUIP

CONTACT SALES MANAGERS
Wil je de mogelijkheden bespreken om jouw evenement te organiseren in De Kuip? Onze ervaren Sales Managers Anne 

Kleingeld en Zara Ghzili gaan graag persoonlijk met je in gesprek om samen te bepalen hoe jij – ook, of júist in deze tijd 

– op de beste manier het doel van jouw event kunt bereiken. Uiteraard kunnen zij je desgewenst meer vertellen over de 

maatregelen die we nemen met betrekking tot het coronavirus en andere praktische zaken. 

Michael van Ockenburg

Teamleider Sales B2B Stadion Feijenoord

m.van.ockenburg@feyenoord.nl

+31 (0)6 -13 69 46 30

Anne Kleingeld 

Sales Manager Stadion Feijenoord / Feyenoord Rotterdam

a.kleingeld@feyenoord.nl

+31 (0)6 - 23 49 97 09

Zara Ghzili

Sales Manager Stadion Feijenoord / Feyenoord Rotterdam

z.ghzili@feyenoord.nl

+31 (0)6 - 53 76 06 76

OFFERTE AANVRAGEN
Direct een offerte aanvragen voor jouw evenement in De Kuip? Dat kan eenvoudig en snel via onderstaande button. 

Vul je wensen in en je ontvangt van ons binnen 1 dag advies en een offerte op maat. 

SUCCESVERHALEN
Al vele bedrijven ervaarden de voordelen van de unieke zalen en het geleverde maatwerk van De Kuip Meetings & 

Events. Nieuwsgierig naar de ervaringen van anderen? Hieronder vind je een overzicht van partijen die de afgelopen 

periode hun evenement in De Kuip Meetings & Events hielden en hun succesverhaal wilden delen.

https://www.dekuip.nl/zakelijk/offerte-aanvragen
https://www.dekuip.nl/zakelijk/succesverhalen
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