
1,5 METER VOORZIENINGEN EN MAATREGELEN
Fletcher Hotels volgt, zoals bekend de richtlijnen van het 
RIVM en de Noodverordeningen vanuit de veiligheidsregio’s. 
Er blijft echter nog een groot scala aan mogelijkheden over. 
Effectief kennis delen, overleggen plegen en strategieën 
bepalen, het kan nog steeds bij Fletcher Hotels! Zo is er 
bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een Hybride Event of de 
optie om je bijeenkomst naar buiten te brengen.

EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
Enkele dagen nadat het ministerie de eerste richtlijnen en 
noodverordeningen had aangekondigt, kwam er een groep 
van ruim 70 zakelijke gasten naar Fletcher Hotel-Restaurant 
De Klepperman. Het was dus noodzaak om hierover snel een 
beslissing te maken en uiteindelijk heeft de organiserende partij 
ervoor gekozen om met ons een  te organiseren! 
Alle deelnemers, cursisten, sprekers en begeleiding zijn 
verdeeld over vier zalen die met elkaar verbonden waren door 
een livestream.

HET LOGISTIEKE PLAN
Vanwege de grote van de groep was het niet mogelijk om 
alle gasten in een restaurant te laten plaatsnemen. Door 
de lunch in verschillende ruimtes te serveren onder het 
mom van “pop up restaurants” was het alsnog mogelijk om 
alle gasten tegelijk van eten te voorzien. De uitdaging lag 
zich voornamelijk in het voorkomen van de zogenoemde 
“bottlenecks”. Bij het waarborgen van de 1,5m afstand is het 
belangrijk dat er een constante doorstroom aan mensen kan 
zijn bij het verlaten van de zaal. Een proactieve gastheer en 
het gebruik van meerdere in- en uitgangen heeft hier een grote 
bijdrage aan geleverd.

Ontdek de mogelijkheden!

Eén aanspreekpunt voor alle zakelijke reserveringen
Tel. +31 (0)347 – 329 092 | sales@fletcher.nl
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Een uniek Hybride Event
 voor 70 personen
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