VEILIG & VERANTWOORD VERGADEREN
1,5 meter bij Anna Haen
Ook het team van de Anna Haen maakt zich klaar voor een economie op 1,5-meter en daar hoort
vergaderen, trainen, brainstormen en elkaar ontmoeten (op 1,5 meter) bij. En dat kan dan ook bij
de vergaderlocatie van Anna Haen. Daarvoor zijn we de nodige aanpassingen aan het maken want
elkaar persoonlijk ontmoeten levert uiteindelijk de beste resultaten op.

Bij Anna Haen hebben we voldoende ruimte om een productieve sessie voor jullie te verzorgen. De
vergaderlocatie - met het terras en de tuin - bieden voldoende ruimte om elkaar op gepaste afstand
te treffen.

Hoe ziet een bijeenkomst bij Anna Haen er dan uit?
Bij Anna Haen hebben we nu 1 ingang en 1 uitgang. Zowel ons terras als de tuin en het
buitengebied bieden veel ruimte om te bewegen. Afstand houden wordt daardoor al wat
gemakkelijker; zeker bij mooi weer.

Voorafgaande aan de bijeenkomst krijgen de gasten een korte uitleg toegestuurd zodat iedereen
weet wat men kan verwachten.
Bij ontvangst in het Proeflokaal (onze ontvangstruimte) of bij mooi weer in de tuin kan men eerst
een lekkere espresso, cappuccino óf verse kruidenthee bestellen aan de bar (dit is in een takeaway beker) en dan gaat men naar boven. Zo begin je de dag ontspannen met elkaar.
In de zaal zal een korte uitleg voor de gasten aanwezig zijn zodat men op de hoogte is van de
procedures zodat we de veiligheid van iedereen kunnen waarborgen.
Dan kan iedereen eerst hun handen wassen en reinigen voordat zij de zaal ingaan. In de zaal kan
iedereen zijn jas ophangen aan de kapstok.

Hoe moeten we dat voor ons zien: in één zaal?
De toegang tot de zaal kan via de trap en de nooduitgang kan ingezet worden als uitgang van de
zaal om elkaar niet te hoeven passeren op de trappen. Indien men dat niet nodig acht dan kan men
boven en onderaan de trap op gepaste afstand even op elkaar wachten.
Onze zaal van 150 m2 heeft voldoende ruimte voor groepen die met 1,5 meter afstand kunnen
brainstormen, trainen of vergaderen. In een kringopstelling met alleen stoelen tot 15 personen óf
met tafels kan dit tot 10 personen. Andere opstellingen zijn uiteraard ook mogelijk in overleg.
We maken een zaalopstelling waarmee we zorgen voor de benodigde onderlinge afstand tussen de
gasten. Dat kan bijvoorbeeld door in een plenaire opstelling rijen en stoelen ongebruikt te laten.
Bij binnenkomst krijgt iedereen een eigen waterkaraf van KRNWTR, een waterglas en een mok
voor koffie en of thee die je gedurende de dag bij je houdt. (wordt geschonken in wegwerp bekers).
Op verzoek zijn er nieuwe voor wie dat liever niet wil. Verder krijgt men een stuk fruit en is er
lekkers in gescheiden porties. Laat dit vooral vooraf weten als u dieetwensen of allergieën heeft
want dan houden we er rekening mee en zorgen we dat het klaar staat.
In de zaal hebben we dan 2 buffetten – zodat men niet lang hoeft te wachten - waar het

espressoapparaat en waterkokers voor thee staan. Ook staan er sappen en frisdrank voor wie wil.
Uiteraard met desinfectiedoekjes om de apparaten na gebruik te reinigen.
Bij een kringopstelling zorgen we dat iedereen een tafeltje voor zijn stoel heeft waar zijn spullen op
kunnen staan.
Bij een tafelopstelling heeft iedere gast een ruime tafel (of maximaal 2 personen per tafel aan elk
uiteinde).

Om 11 uur hebben we altijd een pauze: kan dat nu ook en hoe zien jullie dat voor je?
Tijdens de pauzes kunnen de gasten ofwel even naar buiten of in de zaal blijven. Indien gewenst
kunnen we statafels neerzetten in de ruimte. Verder zal het personeel van Anna Haen met lekkers
en evt. aanvulling (lekkers, fruit, etc) d.m.v. een trolley in de zaal serveren. Ook hier weer alles
porties persoon. Iedereen neemt verder zijn eigen glas of mok en kan deze bijvullen.

Op het buffet staat verder fris en sappen. Deze gaan op nacalculatie. Kijk vooral wat je graag zou
willen drinken maar voorkom contact met flesjes die je niet neemt.

Het team van Anna Haen zal tijdens deze pauzes extra zorg dragen om het nodige te reinigen en te
desinfecteren: espresso-appraten, waterkokers, deurklinken, deurknoppen en traprelingen.
Verder worden alle tafels, stoelen en andere vlakke oppervlaktes meerdere keren per dag
gedesinfecteerd en gereinigd. Overal staan afvalemmers (open of met de voet bedienbaar) die we
regelmatig legen en er zijn voldoende desinfecterende tissues en handgels. Op de overloop is
verder ook een kraantje om nog extra je handen te wassen of je waterfles te vullen indien nodig.
Hier kan men ook vuile vaat neerzetten.

En hoe doen jullie dat met de lunch?
Tijdens de lunchpauze hebben we individuele lunchtasjes klaarstaan. Om niet teveel op en neer te
lopen kan men in de zaal lunchen of het pakket kan meegenomen worden tijdens een wandeling.
In het Proeflokaal, terras en tuin is het helaas nu nog niet toegestaan om met een groep te lunchen.
De lunch bestaat dan uit: diverse sandwiches, een salade in een bakje, fruit en een flesje sap
bijvoorbeeld. Optioneel hebben we als extra een seizoenssoep.
We werken alleen met duurzame disposable borden en bestek, dus je hoeft niets te hergebruiken.
Er is voldoende ruimte op ons terras of in de tuin om lekker even te zitten en te genieten van de

lunch.

De sanitaire voorzieningen. Is daaraan gedacht?
Ook daaraan hebben we gedacht: de toiletten kunnen in zijn geheel afgesloten worden dus 1
persoon kan per keer naar het toilet. Dat zorgt misschien voor een wachtrij maar daarvoor hebben
we markeringen aangebracht om even te wachten bij de ingang (of buiten). Voor het toilet staat
desinfect en tissues zodat je zelf ook het nodige kan reinigen. Better safe than sorry. Verder is er
een instructie aanwezig bij het toilet.

Na afloop: borrel of een diner?
Om 17 uur sluit het Proeflokaal van Anna Haen en gaan de reguliere gasten huiswaarts. Je kunt
dan zeker nog even een drankje na afloop nuttigen. Ofwel in het Proeflokaal met statafels of bij
mooi weer op het terras. Op een zelfde manier kunnen we ook een borrel of simpele maaltijd
verzorgen.

We willen eigenlijk wat actiefs met elkaar doen; maar hoe gaat dat op 1,5 meter?
Het is zeker mogelijk om nog iets actiefs met elkaar te doen wat bij draagt aan de teamspirit of
teambuilding. Wij werken samen met diverse partijen die daar ook over nagedacht hebben en we
denken dan ook graag met je mee.

Heb je nog vragen of nog aanvullende ideeën of tips?
Wellicht heb je zelf nog leuke en inspirerende ideeën die bij kunnen dragen aan een effectieve,
productieve maar bovenal leuke dag? Dan horen we het graag!
Tot snel en met hartelijke groet,
Team Anna Haen

