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INLEIDING

Op dit moment leven we noodgedwongen op afstand van elkaar. Maar wij 

realiseren ons dat er na deze moeilijke periode een tijd komt waarin wij niets liever 

willen dan elkaar face-to-face ontmoeten. Het uitgangspunt is dat alle events veilig 

zijn en dat iedereen zich veilig voelt. Dit brengt ons tot “1,5 meter events”.

In dit document brengen wij, door middel van plattegronden en begeleidende 

uitleg, in kaart wat de mogelijkheden zijn op onze schepen. Wij hebben 

meegedacht door verschillende opstellingen uit te tekenen zodat het voor een 

ieder duidelijk is hoe wij events in 1,5 meter kunnen realiseren. 

De plattegronden geven het minimum aantal gasten weer (formaat tafel en al 
dan 1 huishouden verhoogt het aantal gasten).

Uiteraard hebben wij ook gekeken hoe we de beste online events kunnen 

neerzetten, of dat nu een time slot-, hybride- of livestream event is! Tevens kunt 

u kennismaken met ons “Garantiefonds” en worden de RIVM richtlijnen duidelijk 

uitgelicht.

Wij zijn klaar voor de toekomst!

 
Note: De informatie in dit document is tot stand gekomen op basis van de richtlijnen van 
het RIVM en de actuele wetgeving. Indien het RIVM tot andere maatregelen komt, zullen 
wij onze richtlijnen hierop aanpassen.
 



THE ORIGINAL
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CONGRES
1,5 meter opzet

1. Centrale ruimte

2. Balkon

 ZITGELEGENHEID
AANTAL GASTEN

•  Centrale ruimte   100

•  Balkon   37

•  Buitendek  146

•  Totaal   283

3. Buitendek
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SIT-DOWN DINER
1,5 meter opzet

1. Centrale ruimte

2. Balkon

 ZITGELEGENHEID
AANTAL GASTEN

•  Centrale ruimte   86

•  Balkon   58

•  Buitendek  180

•  Totaal   324

3. Buitendek
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BORREL*
1,5 meter opzet 

1. Centrale ruimte

2. Balkon

 ZITGELEGENHEID
AANTAL GASTEN

•  Centrale ruimte   82

•  Balkon   50

•  Buitendek  176

•  Totaal   308

3. Buitendek

*Combinatie van hoge en lage tafels (aangepaste opstelling met meer capaciteit is mogelijk)
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BEDRIJFSEVENEMENT
1,5 meter opzet

1. Centrale ruimte

2. Balkon

 STAGELEGENHEID
AANTAL GASTEN

•  Centrale ruimte   167

•  Balkon   102

•  Buitendek  180

•  Totaal   449

3. Buitendek



THE FUTURA
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CONGRES
1,5 meter opzet

1. Centrale ruimte 2. Lounge dek

3. Buitendek

 ZITGELEGENHEID
AANTAL GASTEN

•  Centrale ruimte   60

•  Lounge dek  50

•  Buitendek  68

•  VIP dek  49

•  Totaal   227

4. VIP dek
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SIT-DOWN DINER
1,5 meter opzet

1. Centrale ruimte 2. Lounge dek

3. Buitendek

 ZITGELEGENHEID
AANTAL GASTEN

•  Centrale ruimte   56

•  Lounge dek  46

•  Buitendek  70

•  VIP dek  40

•  Totaal   212

4. VIP dek



12   OCEANDIVA | PLATTEGRONDEN THE FUTURA

BORREL*
1,5 meter opzet

1. Centrale ruimte 2. Lounge dek

3. Buitendek

 ZITGELEGENHEID
AANTAL GASTEN

•  Centrale ruimte   44

•  Lounge dek  44

•  Buitendek  60

•  VIP dek  32

•  Totaal   180

4. VIP dek

*Combinatie van hoge en lage tafels (aangepaste opstelling met meer capaciteit is mogelijk)
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BEDRIJFSEVENEMENT
1,5 meter opzet

1. Centrale ruimte 2. Lounge dek

3. Buitendek

 STAGELEGENHEID
AANTAL GASTEN

•  Centrale ruimte   88

•  Lounge dek  83

•  Buitendek  112

•  VIP dek  70

•  Totaal   353

4. VIP dek
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MOGELIJKHEDEN EVENTS VAN DE TOEKOMST

Time slot events
Ons uitgangspunt is dat alle events veilig zijn en dat iedereen zich veilig voelt. Daarom zijn wij bezig geweest met het 

opstellen van verschillende mogelijkheden. Zo introduceren wij de zogeheten ‘time slot events’. Dat betekent dat bezoekers 

zich registeren voor een bepaald tijdsvak. Het voordeel van werken in time slots is dat iedereen de tijd en ruimte krijgt om 

op een veilige manier met elkaar in gesprek te gaan.

Als u tijdens het event met time slots werkt, verdeelt u het aantal gasten in meerdere shifts op een dag. Uw gasten zijn 

korter aanwezig maar hebben wel de volledige congres/event ervaring waarbij ze ook live met elkaar kunnen netwerken.  

Het doel van time slots is om zo veel mogelijk gasten live te ontvangen. Fijne bijkomstigheid is dat u qua kosten vaak 

voordeliger uitkomt dan met een volledig programma.
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ONLINE EVENTS

Livestream
Bijeenkomsten organiseren gaat wat lastiger momenteel 

vanwege Covid-19. Toch kunt u bij ons uw algemene 

ledenvergadering of congres via een livestream alsnog 

organiseren. OCEANDIVA biedt livestreaming aan als 

een van de oplossingen voor de 1,5 meter-economie. Met 

livestreaming kunt u het event tóch door laten gaan en 

mensen bereiken op afstand. Ze volgen live wat er tijdens uw 

lezing of algemene ledenvergadering gebeurt.

Voordeel van een livestream aan boord van de schepen 

is natuurlijk de inspirerende omgeving. Wat denkt u 

bijvoorbeeld van een mooie boardroomtafel op het 

podium met de aandeelhouders op The FUTURA met als 

prachtige achtergrond het water, denk aan de jachthaven in 

Amsterdam of juist de Erasmusbrug in Rotterdam. Omdat 

we wel op 1001 ligplaatsen kunnen aanmeren zijn de 

mogelijkheden grenzeloos!
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Hybride
Bij een hybride event moet het online gedeelte van het event meer zijn dan alleen een live videostream, er moet interactie 

plaatsvinden. Deze interactie moet er zijn om de externe deelnemers te blijven prikkelen. Wanneer het goed wordt 

aangepakt, kan een hybride event tot tien keer meer bereik genereren in vergelijking met een event dat alleen fysiek 

plaatsvindt. Het draait hierbij allemaal om de beleving die je de deelnemers online aanbiedt.

Uw bezoekers die vanuit huis achter de laptop deelnemen krijgen een unieke beleving dankzij een dynamisch online 

platform en eventueel een mooie ‘’belevingsbox’’ met daarin bijvoorbeeld een persoonlijke note, een lekkere bite en/of 

drankje en het programma. 

Wat zijn de succesfactoren bij het organiseren van een hybride event?

• Beleving! Maak gebruik van meerdere camera’s om een zo dynamisch mogelijk beeld te creëren van de eventlocatie 

voor de online deelnemers. Wanneer u constant naar hetzelfde beeld kijkt gaat dit al snel vervelen.

• Aandacht! De online deelnemers moeten actief betrokken worden bij het fysieke event. Geef online deelnemers de 

kans om vragen te stellen, die vervolgens direct beantwoord worden door de spreker op het fysieke event. Laat ze actief 

deelnemen aan het programma door middel van een poll. Voorzie eventueel een extra stimulans die aan het eind van het 

event wordt aangeboden zoals het ontvangen van de presentatie(s).

• Verbind offline met online! Dankzij een handige chat kunnen de offline en online deelnemers met elkaar in contact 

komen.

• Promoot niet alleen het fysieke event maar ook de online uitzending, geef hierbij duidelijk aan waarom de online 

uitzending zo interessant is. Is er een belangrijke spreker aanwezig of komen er interessante gasten?

• Vul de pauze momenten in met bijvoorbeeld een exclusief interview met een van de sprekers.

• Laat duidelijk horen en zien welke vragen er uit de fysieke locatie komen en welke van een online deelnemer.

* H et verschil tussen een livestream event en een hybride event is dat er bij een livestream geen directe interactie 

plaatsvindt met het online publiek, de deelnemer kijkt mee vanuit huis achter de laptop. Een hybride event is een combinatie 

van een fysiek event en een online event. Bij een hybride event vindt er wel interactie plaats. 
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RICHTLIJNEN & VEILIGHEID

Protocollen 

OCEANDIVA biedt u de mogelijkheid om een custom made event te organiseren. Onze evenementenschepen zijn niet 

alleen groot, de ruimtes zijn wijds opgezet waardoor er juist nu veel mogelijk is zonder de veiligheidsmaatregelen uit het 

oog te verliezen. Samen met u zorgen we voor een bijeenkomst bij ons op locatie waarbij de veiligheid van de bezoekers 

voorop staat. Uiteraard volgen wij hierin de richtlijnen van het RIVM. Ter aanvulling van deze richtlijnen hebben de branche- 

en vakorganisaties de handen ineen geslagen en een protocol opgesteld voor de evenementenbranche in het kader van 

Covid-19.

Dit Covid-19 protocol schept een kader voor het veilig organiseren en bezoeken van bijeenkomsten. Met het protocol willen 

we laten zien dat wij als OCEANDIVA onze verantwoordelijkheid nemen in het veilig en verantwoord laten plaatsvinden van 

bijeenkomsten in de 1,5 meter samenleving. 

Voor de meest actuele protocollen verwijzen we u door naar het Eventplatform. 

Voor de meest actuele maatregelen omtrent Covid-19, met betrekking tot evenementen, verwijzen we u door naar de 

website van de Rijksoverheid.

Beide pagina’s worden bijgewerkt op basis van de huidige onwikkelingen.

 

Ventilatie
Een van de belangrijkste aspecten is een goede ventilatie van de ruimtes. Onze schepen zijn voorzien van een goede 

luchtreiniger met de essentiële HEPA-filters (blaast schone lucht in en blaast oude lucht naar buiten). HEPA is van origine 

ontwikkeld voor de ruimtevaart maar wordt nu dus ook gebruikt in luchtreinigers om vervuiling uit de binnenlucht te 

filteren.  Naaste de luchtreiniger zijn de schepen uiteraard ook voorzien van een airconditioning.
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GARANTIEFONDS OCEANDIVA

Na vele maanden onzekerheid is het tijd voor weer wat positiviteit! Wij merken dat onze klanten weer events willen 

organiseren, zodat wij kunnen doen waar we goed in zijn; samen een onvergetelijk event neer zetten. Twijfelt u over het 

vastleggen van uw event? U kunt bij ons het OCEANDIVA garantiefonds* afsluiten. Met het garantiefonds zit u veilig! 

Het biedt u de mogelijkheid om het event te verplaatsen bij calamiteiten. Dit is dé garantie die u nodig heeft om juist nu te 

boeken.

Wij bieden 
De garantie om uw event te verplaatsen bij calamiteiten tot 7 werkdagen voor de uitvoerdatum van het event met het 

het garantiefonds. Op deze manier verzekert u zich tegen onverwachte situaties en kunt u met een gerust hart uw event 

vastleggen.  

 

NATIONAAL GARANTIEFONDS
Het nationaal garantiefonds geldt voor bedrijven die een event organiseren voor nationale gasten.

• Wij rekenen 5% over de totale kosten.

Voorwaarden
De voorwaarden zijn duidelijk en simpel.

• Het garantiefonds kan tot aan 7 werkdagen voordat het event plaatsvindt worden ingezet bij de volgende calamiteiten:

 à  Verbod om uw event te organiseren vanuit de Nederlandse overheid (bijvoorbeeld bij een pandemie).

 à Overlijden directie.

• Het bepalen van een nieuwe datum gaat in overleg. De nieuwe datum moet wel binnen 1 maand worden bepaald en deze 

datum moet vallen binnen 12 maanden na oorspronkelijke uitvoerdatum.
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INTERNATIONAAL GARANTIEFONDS 
Het internationaal garantiefonds geldt voor bedrijven die een event organiseren voor internationale gasten in Nederland.

• Wij rekenen 10% over de  totale kosten.

Voorwaarden
De voorwaarden zijn duidelijk en simpel.

• Het garantiefonds kan tot aan 7 werkdagen voordat het event plaatsvindt worden ingezet bij de volgende calamiteiten:

 à Hierbij heeft u tevens de mogelijkheid hebt om gebruik te maken van het  

garantiefonds voor mensen waarbij een vliegverbod geldt in het buitenland (bijvoorbeeld bij een pandemie).

 à Wanneer het land van herkomst van de internationale gast een reisverbod heeft ingevoerd. 

 à Overlijden directie.

• Het bepalen van een nieuwe datum gaat in overleg. De nieuwe datum moet wel binnen 1 maand worden bepaald en deze 

datum moet vallen binnen 12 maanden na oorspronkelijke uitvoerdatum.

*Het garantiefonds kan alleen worden afgesloten bij het 1e contract, hierna is het niet meer mogelijk.  



   

OCEANDIVA Netherlands (Head office)   OCEANDIVA Germany  OCEANDIVA Belgium 

TT Vasumweg 156     Stadttor 1    TT Vasumweg 156
1033 SH  Amsterdam     40219 Düsseldorf   NL- 1033 SH  Amsterdam
+31 (0)20 6227766     +49 (0)211 4371970     +31 (0)20 6227766

 info@oceandiva.eu - www.oceandiva.eu

OCEANDIVA
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