
Heliview Conferences & Training lanceert de  
eerste 1,5 meter congressen in Nederland 
 
In september lanceren wij de allereerste 1,5 meter congressen van Nederland en België. 
Met dit initiatief willen wij voorzien in de mogelijkheid om nieuwe zakelijke contacten te  
leggen en kennis te delen en te vergaren. Tijdens onze congressen in de sector industrie 
staat dan dan ook ‘Sharing knowledge & Connecting people’ centraal. Wij hebben hard 
gewerkt om u een veilige congresomgeving te bieden, waarbij we verder gaan dan enkel de 
richtlijnen van het RIVM. Bekijk de maatregelen hieronder.

Ochtend- of  middageditie
Een congres bestaat uit een ochtend- en middageditie. Hierdoor 
wordt het congres georganiseerd met kleinere groepen waardoor de 
1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Deelnemers kunnen zelf 
kiezen aan welke editie ze deelnemen. 

Maximum aantal deelnemers
Vanaf 1 juli geldt een maximum van 100 aanwezige personen bij een 
bijeenkomst. Dit houdt in dat maximaal 60 deelnemers aan een  
congreseditie deel kunnen nemen. De overige 40 plekken zijn  
gereserveerd voor businesspartners en staf.

Registratie verspreid en veilig 
De registratie laten wij graag zo soepel mogelijk verlopen. Daarom 
hebben wij per editie verschillende registratieblokken gecreëerd om 
opstoppingen te allen tijde te voorkomen. Daarnaast vindt de  
registratie plaats achter plexiglas en met duidelijke markeringen op 
de vloer.

Extra aandacht voor schoonmaak 
Gedurende het congres is er extra aandacht voor hygiëne.  
Handgrepen, toiletten en overige oppervlaktes worden voortdurend  
schoongemaakt. Er zijn gedurende de dag voldoende  
interieurverzorgers aanwezig om de hygiëne te waarborgen.

Looproutes 
Op de congreslocatie zal een duidelijke looproute aangegeven  
worden door pijlen op de grond en borden. Hiermee waarborgen we 
voldoende bewegingsruimte tussen de aanwezige personen. 



De foodbox 
Ook in de keuken werkt de locatie veilig en volgens de richtlijnen. Het 
gebruikelijke uitgebreide buffet vervangen we door een persoonlijke 
foodbox.

Vaker uw handen wassen 
Ook wij willen u verzoeken om uw handen vaker te wassen. Daarom 
faciliteren wij extra handzeep en ontsmettingsmiddelen om uw han-
den vaker te reinigen en te ontsmetten.

Ruimere opzet 
Om voldoende afstand te waarborgen op de congreslocatie hebben 
wij gezorgd voor duidelijke markeringen op de vloer. Daarnaast staan 
alle tafels en stoelen op gepaste afstand van elkaar, zodat u veilig 
plaats kunt nemen om te netwerken en kennis op te doen.

Gezondheidscheck van RIVM 
Net als bij alle contactberoepen willen wij ook de gezondheidscheck 
van het RIVM hanteren. Indien u één dag voor het congres ‘ja’ kunt 
beantwoorden op één van de vragen, verzoeken wij u contact op te 
nemen met onze organisatie.

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Om u te voorzien van diverse mogelijkheden om uzelf te  
beschermen, bieden wij mondkapjes en desinfecterende handgel 
aan. Onze medewerkers dragen daarnaast ook handschoenen tij-
dens de uitgifte van de badges.

Geen handen schudden 
De landelijke basismaatregelen blijven uiteraard in stand. Daarom is 
het niet toegestaan om elkaar de hand te schudden. Wees daarom in 
deze tijden creatief en begroet personen op een andere manier.



Industrie congressen in 2020 
 
Heliview Conferences & Training biedt u als professional de meest interessante congressen 
om aan deel te nemen in de sector industrie. Tijdens onze congressen staat kennisdeling en 
het leggen van nieuwe zakelijke contacten centraal. 

Jaarcongres ATEX & Process Safety 
 

10 september 2020 | DeFabrique, Utrecht 
De laatste ontwikkelingen op het gebied van explosieveiligheid en 
procesveiligheid. 
Meer informatie

Industrial Cyber Security 
 

15 september 2020 | Stadion Feijenoord, Rotterdam 
Beveiliging van industriële automatisering en controle systemen ter 
bescherming van de operationele continuïteit. 
Meer informatie

Engineering for Safety 
 

6 oktober 2020 | Stadion Feijenoord, Rotterdam 
Technische veiligheid en risicoreductie in het ontwerpproces van  
machines en apparaten. 
Meer informatie

Industriële Veiligheid 
 

28 januari 2021 | DeFabrique, Utrecht 
De laatste ontwikkelingen op het gebied van machineveiligheid,  
explosieveiligheid en alle facetten van veiligheidscultuur en -gedrag. 
Meer informatie

https://heliview.nl/atex-process-safety/?utm_source=DeVeiligheidskundige&utm_medium=email&utm_campaign=1.5m&utm_term=whitepaper
https://heliview.nl/industrial-cyber-security/?utm_source=DeVeiligheidskundige&utm_medium=email&utm_campaign=1.5m&utm_term=whitepaper
https://heliview.nl/engineering-for-safety/?utm_source=DeVeiligheidskundige&utm_medium=email&utm_campaign=1.5m&utm_term=whitepaper
https://heliview.nl/industriele-veiligheid/?utm_source=DeVeiligheidskundige&utm_medium=email&utm_campaign=1.5m&utm_term=whitepaper

