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Play Safe 
Protocol Verantwoord Family Entertainment bezoek 

In het navolgende document is het protocol ter bescherming tegen 
COVID-19 ten behoeve van de heropening van de Family Entertainment 
Centers uitgewerkt. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, 
bezoekers en leveranciers staat voorop. De situatie is voor de bezoeker 
helder en hanteerbaar en voor de ondernemers is het bedrijfseconomisch 
verantwoord.

Onderstaand protocol geldt voor de Family Entertainment 
Centers (FEC) aangesloten bij FEC NEDERLAND. Meer dan 
90% van de Family Entertainment Centers zijn aangesloten 
bij FEC NEDERLAND. Het concept Family Entertainment 
Centers met behendigheid en kermisautomaten zijn een 
beleving voor alle doelgroepen en leeftijden waar met vele 
actieve games de bezoekers zich kunnen vermaken. Alcohol 
wordt niet of nauwelijks geschonken. In totaal zijn 21 Family 
Entertainment Centers lid van FEC NEDERLAND.

Dit protocol is tot stand gekomen in overleg met de 
ondernemingsraad en arbodienstverlening van het grootste 
lid van FEC NEDERLAND, haar operationeel managers en 
schoonmaakbedrijf. Het definitieve voorstel is voorgelegd en 
goedgekeurd door de overige leden.

De impact van de coronacrisis op onze sector is gigantisch, 
de continuïteit van onze ondernemers staat onder grote druk 
om onder meer de baanzekerheid van onze medewerkers 
veilig te stellen. Daarnaast bieden juist de Family 
Entertainment Centers de mogelijkheid voor families om in 
een gecontroleerde en veilige omgeving vertier te verkrijgen. 
Om dit te bereiken is het belangrijk om op een weloverwogen 
wijze afspraken te maken die bijdragen aan de heropening 

van de vestigingen.
Maatregelen zijn in dit protocol opgenomen om het contact 
tussen de bezoekers, medewerkers en leveranciers te 
reduceren. Het uitgangspunt hierbij is dat de maatregelen 
helder en hanteerbaar zijn voor alle Family Entertainment 
Centers, haar medewerkers, bezoekers en leveranciers. 
Family Entertainment Centers, medewerkers en bezoekers 
houden zich aan de RIVM-richtlijnen. Daarnaast blijven de 
Family Entertainment Centers hun taken met betrekking tot 
hun zorgplicht, voortvloeiend uit de Wet op de Kansspelen, 
onverkort uitvoeren.

FEC NEDERLAND en de overheid communiceren over de 
afspraken. Family Entertainment Centers maken afspraken 
zichtbaar op en binnen in de centers en via hun digitale 
kanalen. 

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat 80% van de 
bezoekers aan Family Entertainment Centers onder de leeftijd 
van 30 jaar is, waarmee deze groep buiten het risicoprofiel 
valt van COVID-19. Daarmee bieden Family Entertainment 
Centers het nu zo gewenste vertier voor jongeren op een 
veilige en betrouwbare manier.

Inleiding
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Essentie van de maatregelen

Het waarborgen van een vrije afstand van minimaal 1,5 meter tussen de 
aanwezigen (voor, bij de ingang en binnen het Family Entertainment Center).

Medewerkers spreken collega’s, bezoekers en leveranciers aan op de naleving 
van deze regels. 

Er is per locatie altijd een Corona-verantwoordelijke medewerker aanwezig 
tijdens de openingsuren. Daarnaast werkt het Family Entertaintment Center 
samen met externe instanties als branche- en inspectieorganisaties. 

Waar die vrije ruimte niet beschikbaar is wordt voorzien in een passende 
afscherming om de risico’s te mitigeren.

Er worden strikte hygiëne- en veiligheidsmaatregelen genomen (geen fysiek 
contact, handen wassen, automaten reinigen, geldprotocol, protocol voor eten 
en drinken etc.).

Training van de medewerkers en duidelijke borging van het
protocol in alle lagen van de Family Entertainment Centers en de branche.

Het aantal bezoekers wordt beperkt relatief tot de omvang van de locatie 
en de en omvang van de externe omgevingsfactoren. (Drukte buiten, aantal 
parkeerplaatsen).

De dynamiek van de bezoekers wordt verwijderen ondervangen door 
markeringen en routeringen.

Medewerkers, bezoekers en leveranciers met symptomen van de (voor Corona) 
relevante gezondheidsklachten worden geweerd.

1

3

2

4

5

6

7

8

9



Protocol
Bepalingen



7

Protocol Bepalingen 
Voor de Family Entertainment Centers.

Voor wie? De Family Entertainment Center branche.
De protocol bepalingen worden gecommuniceerd op de 
volgende locaties:
• Op de locaties van het Family Entertainment Center 

worden deze zoveel mogelijk herhaald (ingang, toiletten, 
televisies, schermen en kuchschermen).

• Op de website van het desbetreffende Family 
Entertainment Center, website FEC NEDERLAND.

• Social Media kanalen van het desbetreffende Family 
Entertainment Center.

• Bij heropening van de locatie naar alle nieuwsbrieflezers 
van het desbetreffende Family Entertainment Center.

Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in 
de ruimten van de Family Entertainment Centers. 

Beheers het maximumaantal bezoekers dat tegelijkertijd
in het Family Entertainment Center mag zijn en die in- en

uitstromen. Het maximaal aantal bezoekers dient  duidelijk  
 
zichtbaar aangegeven te zijn bij de ingang van het Family 
Entertainment Center. Richtlijn hiervoor is dat vanaf 1 juni 
30 personen maximaal in het Family Entertainment Center 
aanwezig mogen zijn en vanaf 1 juli geld dat bij ruimtes binnen 
maximaal 100 mensen bij elkaar mogen komen. Personeel 
telt niet mee. Meer dan 100 mensen mag. Maar alleen als de 
bezoeker reserveert en  een gezondheidscheck krijgt.

Per Family Entertainment Center kan met of zonder reservering 
gewerkt worden. Indien in het Family Entertaintment Center 
zonder reservering wordt gewerkt, dan mogen er maximaal 
100 personen aanwezig zijn exclusief medewerkers.

Indien met reservering werkt, dan mogen er 250 bezoekers 
tegelijkertijd aanwezig zijn in het Family Entertainment 
Center. Wel dient er dan een gezondheidscheck gedaan te 
worden voordat de bezoeker het Family Entertainment Center 
betreed.

De reservering geeft de bezoeker een geldige toegang tot het 
Family Entertaintment Center in het gestelde tijdslot. Wanneer 
het tijdslot ophoud zal de bezoeker verzocht worden om het 
Family Entertainment Center te verlaten. Door te werken 
met reserveringen zal onnodig wachten voorkomen worden 
en kan hiermee de capaciteit van het Family Entertainment 
Center gemonitord worden. 

Zorg voor maximale hygiëne met extra aandacht voor 
pinterminals, speelmachines, deurknoppen en andere 
contactoppervlakten waar bezoekers en medewerkers veel 
mee in contact komen. Reinig ook objecten die aangeraakt 
kunnen worden door bezoekers zoals prullenbakken via een 
duidelijk schoonmaakprotocol en volgens een regelmatig 
tijdsinterval. Train en instrueer de medewerker duidelijk op de 
punten uit dit protocol. 

Medewerkers spreken elkaar en bezoekers aan om de 
protocollen na te leven. 

RIVM: Wat moet je doen? - Voor Bezoekers 
aan Family Enterainment Center

1
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Protocol Bepalingen 
Voor de Family Entertainment Centers.

Per Family Entertainment Center is een verantwoordelijke 
medewerker aangesteld omtrent het coronabeleid.   

Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, 
worden vanuit thuis gedaan.

Als er updates vanuit het RIVM en/of de overheid komen 
dan zullen deze direct worden gecommuniceerd. Elke 
woensdag, na een update vanuit het RIVM en de overheid 
zal er een overleg zijn van de Family Entertainment Branche.  
Elk lid van de brancheorganisatie zal de besproken 
maatregelen en updates communiceren naar de zijn 
Coronaverantwoordelijke op locatie, ondernemingsraad, 
arbodienst en zijn medewerkers. 

Family Entertainment Centers roepen op om bij 
gezondheidsklachten (volgens de uitgangspunten van het 
RIVM) niet te komen en behouden zich verder het recht 
om bezoekers en/of medewerkers en externe leveranciers 
toegang tot het bedrijf te weigeren bij twijfel over de 
gezondheidstoestand van een bezoeker, externe leverancier 
of medewerker. 

Na de heropening van de vestigingen is het van belang dat 
we onze bezoekers een optimaal veilige omgeving bieden 
waar zij hun spel kunnen spelen en waar de medewerkers 
zonder zorgen kunnen werken. Allereerst zullen we de 
richtlijnen van het RIVM opvolgen en niet alleen aan de deur 
communiceren, maar ook herhalen bij de ingang, toiletten, 
televisies, schermen en kuchschermen (Voorbeeld 1). Alle 
Family Entertainment Centers zullen deze richtlijnen in hun 
eigen huisstijl uitdragen (Voorbeeld 2).

2

Gamestate: Play Safe & Social
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Bezoekers 
Onderstaande maatregelen zullen alle aangesloten leden van de 
FEC NEDERLAND, in FEC NEDERLAND-opmaak op een aparte 
pagina op hun website plaatsen (voorbeeld 3.1 & 3.2).

Voor wie? De bezoekers.

1. Houdt 1,5 meter afstand van andere personen, zowel 
in het Family Entertainment Center als in de omgeving 
ervan.

2. Ga alleen naar een Family Entertainment Center in de 
regio van uw woonomgeving. 

3. Vermijd zoveel mogelijk het openbaar vervoer. 
4. Verlaat uw Family Entertainment Center via de duidelijk 

aangegeven route. 
5. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging (vanaf 38 °C). Blijf thuis als iemand in jouw huis 
koorts heeft (vanaf 38 °C) en/of benauwdheidsklachten.

6. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 
7. Betaal bij voorkeur met pin of contactloos.
8. U maakt vooraf (bij de ingang) kenbaar aan het Family 

Entertainment Center dat u voor het Family Entertainment 
Center komt, na goedkeuring van personeel bent u 
welkom. 

9. Indien het Family Entertainment Center zijn maximale 
capaciteit heeft bereikt gelieve in de vooropgestelde 
wachtrij plaatsnemen of op een ander moment het 
Family Entertainment Center bezoeken. 

10. Alle bezoekers ontvangen een eigen speelpas of token 
die wordt verzocht niet te delen met andere bezoekers 
en/of werknemers. 

11. Daarnaast wordt verzocht om alle spelersvlakken/
attributen die aangeraakt zijn na het gebruiken direct te 
desinfecteren.

BRANCHE MAATREGELEN BETREFFENDE HET CORONAVIRUS

• Houd 1,5 meter afstand van andere personen, zowel in de Family Entertainment Center als 

in de omgeving ervan.

• Ga alleen naar een Family Entertainment Center in de regio van uw woonomgeving. 

• Vermijd zoveel mogelijk het openbaar vervoer. 

• Verlaat uw Family Entertainment Center via de duidelijk aangegeven route. 

• Kom niet naar het Family Entertainment Center als je verkouden bent of griepklachten hebt. 

• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 

• Betaal bij voorkeur met pin of contactloos.

• U maakt vooraf (bij de ingang) kenbaar aan het Family Entertainment Center dat u voor het 

Family Entertainment Center komt, na goedkeuring van personeel bent u welkom. 

• Indien Family Entertainment Center zijn maximale capaciteit heeft bereikt gelieve in de 

vooropgestelde wachtrij plaatsnemen of op een ander moment het Family Entertainment 

Center bezoeken

HOUD 1,5 METER AFSTAND
VAN ELKAAR

BEZOEK ONS NIET IN
GROTE GROEPEN

BETAAL BIJ VOORKEUR MET
PIN OF CONTACTLOOS

VOLG DE GEMARKEERDE
LOOPPADEN

MAAK GEBRUIK VAN ONZE
HYGIËNESTATIONS

DEZE LOCATIE HEEFT EEN MAX.
 CAPACITEIT VAN: …. MENSEN

KOM NIET ALS JE VERKOUDEN
BENT OF GRIEPKLACHTEN HEBT

WIJ MAKEN EXTRA
VAAK SCHOON

HANDENWASSEN
KAN HIER

BIJ BINNENKOMST HANDEN
DESINFECTEREN

BLESS YOU! HOES EN NIES IN
DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG

WEES LIEF VOOR MEDEWERKERS
EN ANDERE BEZOEKERS

VOLG ALTIJD DE AANWIJZINGEN
VAN HET PERSONEEL OP

Website uiting – branche maatregelen
betreffende coronavirus

Signing – branche maatregelen
betreffende coronavirus

3.1

3.2
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Social Distancing 
Het spreiden van de bezoekers gedurende het gehele bezoek aan het 
Family Entertainment Center. Het minimaliseren van het contact tussen 
bezoekers onderling en tussen medewerkers, bezoekers en leveranciers.

• Veilige omgeving voor alle medewerkers, bezoekers en 
leveranciers. 

• Het bieden van een welkom, vertrouwd en veilig uitje. 
• Het doen van een ‘check’ door te vragen of de bezoeker 

Corona gerelateerde klacht(en) heeft, alvorens de 
bezoeker het Family Entertainment Center betreed.

• Naleven van de 1,5 meter maatregel. 
• Opstelling van de automaten zodat er 1,5 meter 

gewaarborgd wordt tussen de spelersvelden.

• Brede gang -en looppaden maken aan de hand van 
markeringen met een eenrichtingsroute. 

• Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact 
tussen bezoeker en medewerker. 

• Aanvullende hygiëne maatregelen. 
• (Wachtrij) markeringen bij de ingang. 
• Vooraf reserveren van een tijdslot via de website van het 

desbetreffende Family Entertainment Center.

De capaciteit in het Familiy Entertainment Center zal per 1 juni 30 personen zijn, inclusief medewerkers. Per 1 juli zal dit 100 
personen zijn, inclusief medewerkers. Wanneer richtlijnen van het RIVM wijzigen zullen deze direct in het protocol worden
verwerkt en worden toegepast in de Family Entertainment Centers.

Voor wie? Bezoekers, medewerkers en leveranciers.

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis
voor social distancing binnen de Family Entertainment Centers.

Om de uitgangspunten na te kunnen leven zijn de maatregelen 
in de 3 onderstaande clusters verdeeld.

Beheersen van de bezoekersstroom naar de Family 
Entertainment Centers toe.

Social distancing tijdens het bezoek. 

Veiligheid en hygiëne voor medewerkers, bezoekers en 
leveranciers.

1

2

3
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Drukke openingstijden
communiceren op de websites
FEC NEDERLAND-leden zullen op de eigen websites met 
kleurcodes drukke momenten communiceren waar de 
verwachting is dat het maximum aantal bezoekers wordt 
bereikt. Bezoekers kunnen zo het  bezoek gerichter plannen. 

Vervoer naar de Family
Entertainment Centers
FEC NEDERLAND adviseert om de bezoekers te attenderen 
op het zoveel mogelijk lopend, met de fiets of, als het niet 
anders kan, met de auto naar het Family Entertainment Center 
te komen. De Family Entertainment Centers roepen hun 
bezoekers op om het openbaar vervoer te mijden, dit wordt 
gedaan via (digitale) uitingen in de locatie, maar bijvoorbeeld 
ook via een melding bij de bezoeken aan de website en social 
media kanalen van het desbetreffend Family Entertainment 
Center. 

Extra inzet medewerkers deurcontrole
Aan de deur wordt het aantal bezoekers gecontroleerd 
en de vraag gesteld of de bezoeker Corona gerelateerde 
gezondheidsklachten heeft.

Bezoekers worden alleen toegelaten bij geen 
gezondheidsklachten en dienen de handen te hebben 
gedesinfecteerd door gebruik te maken van het 
desinfectiemiddel bij de entree. De medewerker aan de deur 
controleert het aantal bezoekers in het Family Entertainment 
Center door middel van handtellers (Voorbeeld 4).

Er kunnen Family Entertainment Centers zijn die kiezen 
voor een rij-opstelling om de bezoekersstroom te kunnen 
reguleren. Deze rij zal gevormd worden in het kader van 
RIVM-richtlijnen; 1,5 meter afstand wordt gehandhaafd en er 
worden geen jassen aangenomen door het personeel.

De bezoeker dient vooraf te reserveren voor een tijdslot via de 
website van het desbetreffende Family Entertainment Center. 
De bezoeker zal op dat tijdslot garandeerde toegang hebben 
tot de locatie en daarmee onnodig wachten voorkomen. 
De ontvangst medewerker van het Family Entertainment 
Center zal de meegegeven tijdslots bijhouden en hiermee de 
capaciteit van het Family Entertaintment Center monitoren.

Groepsbezoek
Groepsbezoek buiten de huishoudensamenstelling wordt 
niet toegestaan. Net zoals in veel detailhandel wordt iedereen 
opgeroepen niet in groepen de Family Entertainment Centers 
te bezoeken.  Dit zal via alle communicatie kanalen worden 
gecommuniceerd. Groepsarrangementen en groepstickets 
worden derhalve niet meer aangeboden. 

Beheersen bezoekersstroom
naar de Family Entertainment
Centers toe

4

Handteller

Voor wie? Bezoekers, medewerkers en leveranciers.
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Social Distancing
tijdens het bezoek 

Invulling 1,5 meter ruimte in het Family 
Entertainment Center
Per Family Entertainment Center zal de opstelling van de 
speelmachines opnieuw ingedeeld worden zodat de bezoeker 
altijd veilig en met 1,5 meter afstand van een andere bezoeker 
kan spelen. 

Om dit te waarborgen zal gekeken worden naar:
• Opstelling van de speelmachines.
• Uitschakelen van speelmachines waar niet de 1,5 meter 

afstand gewaarborgd kan worden.
• Duidelijke communicatie naar de bezoeker waarom 

speelmachines uitstaan.
• Voor de instap- en bedieningspanelen van machines, 

rondom de onbemande verkoopstations (kiosken, geld 
-of tokenwisselaars), ticketstations en voor de kassa, zal 
met speciale markering 1,5 meter worden aangegeven 
(Voorbeeld 5).

Verkoop
Uitgangspunt is dat eventuele contactmomenten tussen 
bezoeker en medewerker veilig, soepel en snel verlopen.

Volledig automatische kassa’s
Sommige locaties hebben volledig automatische 
kassa’s waarbij contant geld door de bezoeker zelf in de 
automatische kassa wordt gedaan (Voorbeeld 6). Hierbij 
hoeft de medewerker geen geld aan te nemen en is het 
contactmoment tussen bezoeker en medewerker uitgesloten.

Onbemande verkoopstations
Voor Family Entertainment Centers waar geen volledig 
automatische kassa’s staan zal het gebruik van de onbemande 
verkoopstations gestimuleerd worden door middel van van 
‘signing en routing’. Onder onbemande verkoopstation wordt 
verstaan: kiosken, geld -of tokenwisselaars (Voorbeeld 7a, 7b).

65

Speciale afstandsmarkering,
houdt 1,5 meter afstand

Glory, volledig automatische kassa
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(Verkoop)balies
Verkoopbalies met personeel zullen voorzien worden van 
kuchschermen (Voorbeeld 8).

Op alle Family Entertainment Centers zal pinnen, bij voorkeur 
contactloos, worden aanbevolen. Bij alle (verkoop)balies 
en onbemande verkoopstations zal de 1,5 meter markering 
worden aangebracht.

Locaties die met gesloten
passystemen werken
Cardreaders (Voorbeeld 9) zullen naar de bezoeker gericht 
zijn, zodat de bezoeker zelf bij de balie zonder contact met 
de medewerker de pas kan opwaarderen.  Daarbij zal de 
overdracht van een nieuw uit te geven pas altijd via de balie 
gaan. Zie voor een uitgebreidere beschrijving “Maatregelen 
uit het dagelijks rooster”. Hier wordt de gehele ‘costumer 
journey’ beschreven. Onder onbemande verkoopstation 
wordt verstaan: kiosken, geld -of tokenwisselaars (Voorbeeld 
7a, 7b)

Verkoopbalie tokens of wisselen geld
Bij het kopen van tokens of het wisselen van briefgeld naar 
kleingeld om te spelen om de speelmachines wordt er gebruik 
gemaakt van twee bakjes (Voorbeeld 10). De bezoeker doet 
het contante geld in een bakje, waar de medewerker alvorens 
het eruit te halen en een desinfecterende spray spuit over 
het geld. De medewerker legt de tokens of het (wissel)geld in 
het andere bakje en spuit daar ook zichtbaar desinfectiespray 
overheen. Daarna kan de bezoeker het geld of de tokens 
uit het bakje halen. Er is in dit proces geen direct contact 
tussen medewerker en bezoeker. Te alle tijden wordt pinnen 
of met voorkeur contactloos betalen gestimuleerd.  Zie voor 
een uitgebreidere beschrijving het kopje “Maatregelen uit het 
dagelijks rooster”. Hier wordt de gehele ‘costumer journey’ 
beschreven.

7a 7b

8

9

10

Kiosk Geld- of tokenwisselaar

Kuchscherm bij balie

Cardreaders 

Token of (klein)geldbakje
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Veiligheid & Hygiëne voor medewerkers, 
bezoekers en leveranciers
FEC NEDERLAND adviseert haar leden met betrekking tot veiligheid en 
hygiëne omtrent de volgende zaken.

1. PIN only
Indien toch aan de kassa betaald moet worden, maak 
dan gebruik van volledig automatische kassa’s. Probeer 
cashbetalingen tot een minimum te beperken. Dit geldt 
voor zowel balieverkooppunten alsook voor de onbemande 
verkoopstations. Contactloos betalen moet duidelijk worden 
gestimuleerd. 

2. Handhaving
De opgestelde regels in dit protocol zullen duidelijk zichtbaar
aanwezig zijn bij de ingang van de het Family Entertainment 
Center. Eveneens worden de regels gecommuniceerd op 
de website en de social media kanalen. Bij constatering 
van het overtreden van de huis -of protocolregels heeft 
elke medewerker van het Family Entertaintment Center 
het recht om de toegang tot het Family Entertainment 
Center te ontzeggen. Daarnaast werken wij samen met de 
brancheorganisatie en lokale handhaving. Deze zullen direct 
ingezet worden wanneer de instructies van het personeel en 
de opgelegde regels in dit protocol worden overtreden. 

3. Inzet mystery guests
Om te kunnen waarborgen dat regels in het protocol worden 
nageleefd en nageleefd blijven, zullen de Family Entertainment 
Centers mystery guests inzetten. 

Deze mystery guests zullen dan aan de directie/operationeel 
manager/locatiemanager rapporteren. Hiermee kan de 
directie of het management ingrijpen/bijsturen waar nodig.

4. Extra bescherming   
Medewerkers van het Family Entertainment Center 
worden voorzien van extra van extra materialen zoals de 
kuchschermen, desinfectie sprays en desinfectie handgels. 
Daarnaast worden de medewerkers voorzien van extra 
hygiëne instructies. Elke medewerker zal tevens een hesje 
ontvangen met de boodschap ‘1,5 meter afstand bewaren’. 

5. Personeelsinstructie
Om de veiligheid van bezoekers, maar zeker ook van 
medewerkers te kunnen garanderen, is een adequate training 
van de medewerkers van groot belang. Daarom zorgen de 
Family Entertainment Centers, zij weer open gaan, voor 

een goede uitleg met betrekking tot alle processen in en 
rondom het Family Entertainment Center. Hierbij wordt  
gebruik gemaakt van dit protocol, waarin de processen 
worden beschreven. Dit protocol wordt uitvoerig met de 
locatiemanagers besproken. De locatiemanagers zullen een 
teamvergadering beleggen voor de medewerkers. In dit 
overleg zullen de locatiemanagers aan alle medewerkers het 
protocol uitreiken en bespreken. Daarnaast zal het protocol 
digitaal met alle medewerkers gedeeld worden en er zal altijd 
een hard copy op de locatie ter inzage aanwezig zijn. 

In de training wordt het gehele protocol gecommuniceerd, 
praktijk situaties worden doorgelopen en er wordt een groot 
accent gelegd op het elkaar aanspreken van het naleven van 
de gestelde protocollen. Ook wordt in deze training kenbaar 
gemaakt dat onveilige situaties altijd gemeld kunnen worden 
bij de direct leidinggevende of eventueel anoniem bij de 
vertrouwenspersoon van de organisatie. De veiligheid van de 
bezoekers en onze medewerkers staat altijd bovenaan.

6. Desinfectie
Family Entertainment Centers plaatsen bij de entree, de 
balie, per 100m2 oppervlakte van de locatie en de toiletten 
in het Family Entertainment Center desinfectiemiddelen voor 
bezoekers en medewerkers. Deze hygiënestations beschikken 
over een poetsdoekhouder met een fles desinfectiemiddel 
(alcohol 70%). Onze bezoeker en medewerkers kunnen 
desgewenst gebruikmaken van deze stations (Voorbeeld 11).

7. Extra schoonmaak
Alle deurknoppen en andere handcontactpunten moeten 
doorlopend via een periodiek schema worden gereinigd 
(Voorbeeld 14).

8. Toiletten en niet-bezoekersruimtes
De toiletten worden eveneens via een periodiek schema 
gedesinfecteerd en waar nodig vaker. Verder zullen we op 
de toiletten alleen desinfecterende handzeep/handgels in de 
dispensers faciliteren. Voor onze medewerkers zullen bij alle 
kassa’s en achter in de keukens desinfecterende handgels of 
70% alcohol staan.

Voor wie? Bezoekers, medewerkers en leveranciers.
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9. Social Distancing communicatie
Op zoveel mogelijk plekken in het Family Entertainment 
Center worden bezoekers geattendeerd op de social 
distancing-regels. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van eerder 
genoemde visuals, stickers, wachtlijnen en vloerstickers en. 
Daarnaast wordt de website en social media hiervoor ingezet.  

10. Maatregelen dagelijks rooster
Daarnaast zijn maatregelen opgenomen in het dagelijks 
periodiek rooster. Deze maatregelen zullen ieder uur worden 
doorlopen en afgetekend. Onderstaande maatregelen 
behandelen we aan de hand van de ‘customer journey’. 
Voorafgaand aan het bezoek wordt de bezoeker geïnformeerd 
om zijn bezoek en reis voor te bereiden en de richtlijnen in 
acht te nemen (zie voorbeeld 3). De bezoeker komt aan bij 
de ingang van het Family Entertaintment Center. Hier staat 
een medewerker van het Family Entertaintment Center 
klaar om de bezoeker te ontvangen. Bij de ingang van het 
Family Entertaintment Center staan duidelijk de huisregels 
en de aanvullende regels uit dit protocol gecommuniceerd. 
Voordat de bezoeker de locatie binnenkomt wordt door 
de medewerker en aan de hand van signing verzocht dat 
de bezoeker zijn handen desinfecteert (Voorbeeld 12). De 
bezoeker betreedt het Family Entertainment Center en volgt 
via de aangebrachte markeringspaden de weg naar de 
verkoopbalie of een onbemand verkoopstation. Bij zowel 
de verkoopbalie als de onbemande verkoopstations kan de 
bezoeker een speelkaart of token halen of geld wisselen om 
op de speelmachines te spelen.

11. Verkoopbalie speelkaarten
11.1 Opwaarderen
Voordat de bezoeker aan de beurt is bij de verkoopbalie, zal 
de bezoeker eerst plaats nemen bij de 1,5 meter markerering. 
Wanneer de bezoeker aan de beurt is kan deze toetreden 
tot de verkoopbalie en wordt door de medewerker achter 
het kuchscherm gevraagd welk tegoed de bezoeker wil 
opwaarderen op de speelpas. De bezoeker wordt door 

de medewerker aangemoedigd om te betalen via pin, bij 
voorkeur contactloos. Dit staat ook op de kuchschermen 
weergegeven. Indien aanwezigheid van een volledig 
automatische kassa kan de bezoeker zelf het contante geld 
in de volledig automatische kassa deponeren. Wanneer de 
pin of contante transactie is voldaan kan de bezoeker zijn 
speelpas tegen de swiper aanhouden die naar hem toe is 
gericht en wordt het tegoed op zijn pas gezet. Er is in dit 
proces geen direct contact tussen medewerker en bezoeker. 
De bezoeker is klaar om te spelen!

11.2 Nieuwe pas
Voordat de bezoeker aan de beurt is bij de verkoopbalie, 
zal de bezoeker eerst plaats nemen bij de 1,5 meter 
markerering. Wanneer de bezoeker aan de beurt is kan deze 
toetreden tot de verkoopbalie en wordt door de medewerker 
achter het kuchscherm gevraagd welk tegoed de bezoeker 
wil opwaarderen op zijn nog te ontvangen speelpas. De 
bezoeker wordt door de medewerker aangemoedigd om te 
betalen via pin, bij voorkeur contactloos. Dit staat ook op 
de kuchschermen weergegeven. Indien aanwezigheid van 
een volledig automatische kassa kan de bezoeker zelf het 
contante geld in de volledig automatische kassa deponeren. 
Wanneer de pin of contante transactie is voldaan kan 
de medewerker van het Family Entertainment Center de 
nieuwe speelpas klaar leggen op de baliemat, opvolgend de 
bezoeker hem pakt. Er is in dit proces geen direct contact 
tussen medewerker en bezoeker. De bezoeker is klaar om te 
spelen!

11.3 Verkoopbalie tokens of wisselen geld
Voordat de bezoeker aan de beurt is bij de verkoopbalie, zal 
de bezoeker eerst plaats nemen bij de 1,5 meter markerering. 
Wanneer de bezoeker aan de beurt is kan deze toetreden 
tot de verkoopbalie en wordt door de medewerker achter 
het kuchscherm gevraagd welk tegoed de bezoeker wil 
ontvangen voor tokens of het wisselen naar (klein) geld. De 
bezoeker wordt door de medewerker aangemoedigd om te 
betalen via pin, bij voorkeur contactloos. Dit staat ook op 
de kuchschermen weergegeven. Bij het kopen van tokens, 
het wisselen van briefgeld naar kleingeld wordt er gebruik 
gemaakt van twee bakjes. De bezoeker doet het contante 
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geld in een bakje, waar de medewerker alvorens het eruit 
te halen, een desinfecterende spray spuit over het geld. De 
medewerker legt de tokens of het (wissel) geld in het andere 
bakje en spuit daar ook zichtbaar desinfectiespray overheen. 
De bezoeker kan het geld of de tokens uit het bakje halen. Er 
is in dit proces geen direct contact tussen medewerker en 
bezoeker. De bezoeker is klaar om te spelen!

11.4 Onbemand verkoopstation 
Gaat de bezoeker naar een onbemand verkoopstation, de 
kiosk, geld- of tokenwisselaar, dan doorloopt de bezoeker zelf 
de gehele procedure, zonder tussenkomst van medewerkers. 
Bij het onbemande verkoopstation (kiosk) zal ook de 1,5 meter 
afstand, met behulp van afstandstape, worden aangegeven. 
Na de transactie om te kunnen spelen vervolgt de bezoeker 
zijn weg in het Family Entertainment Center volgens de 
gemarkeerde looppaden. 

12. Speelmachines
Bij de speelmachines die vrij zijn kan de bezoeker het 
spel spelen, medewerkers zullen volgens een periodiek 
schoonmaakplan de machines schoonmaken. De bezoeker 
kan ook altijd gebruiken maken van de hygiënestations om zelf, 
alvorens te spelen maar zeker na het spelen, de speelmachine 
te desinfecteren. Dit wordt ook gecommuniceerd aan de 
hand van signing (Voorbeeld 13). De speelmachine dient 
geactiveerd te worden met de speelpas of door (munt)geld/ 
tokens in te werpen. Elk Family Entertainment Center werkt 
of met een speelpas systeem, geld inworp of token inworp.  
Bij elke locatie zal één van de drie mogelijkheden maar van 
toepassing zijn. Tijdens het spelen zal de bezoeker veilig 
kunnen spelen met een afstand van 1,5 meter.

13. Corona-verantwoordelijke organisatie
Gedurende het bezoek aan het Family Entertainment Center 
zal overzicht worden gehouden door de medewerkers 
en indien nodig zal de bezoeker, op gepaste afstand, 
aangesproken worden over het in stand houden van de 
huisregels en de regels uit dit protocol. 

14. Toilet & handen wassen
In alle locaties wordt de mogelijkheid geboden om naar de 
toilet te gaan. Hier is het ook mogelijk om het handwasprotocol 
uit te voeren. 

15. Eten & drinken
In sommige locaties is het mogelijk om eten of drinken 
te consumeren. Op alle locaties zullen dit uitsluitend 
voorverpakte producten zijn. Denk hierbij aan flesjes drinken, 
candybars of chips. Denk hier niet aan maaltijden zoals 
ontbijt, lunch of diner. Het betreft uitsluitend snacks en er 
is geen zitgelegenheid om dit op locatie te consumeren. 
Bij het verlaten van het Family Entertainment Center zal de 
medewerker registreren aan de hand van de handteller dat 
de bezoeker het Family Entertainment Center heeft verlaten.

16. Voor opening
Voor opening zullen alle locaties dagelijks geheel 
schoongemaakt worden en alle speelvlakken zullen 
gedesinfecteerd worden. Tijdens opening zullen alle 
speelvlakken en zitvlakken van onze machines door 
de medewerkers van het Family Entertainment Center 
gedesinfecteerd worden met 70% alcohol. Dit zal elk uur 
periodiek gebeuren volgens een schoonmaakschema dat 
ook afgetekend dient te worden. In datzelfde schema staan 
ook de onbemande verkoopstations, ticketstations, volledig 
automatische kassa’s, toiletten en alle handgrepen van 
deuren (Voorbeeld 14). 

Op deze lijst zal ook de controle worden meegenomen 
van de hygiënestations en er zal gekeken worden of alle 
desinfectieflacons nog voldoende zijn gevuld.

13 14
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Medewerkersveiligheid
Daarnaast zijn er maatregelen genomen voor de veiligheid van onze 
medewerkers.

Er wordt geacht dat alle medewerkers van het 
Family Entertainment Center zich houden aan de 
gezondheidsadviezen van het RIVM. Instructies voor onze 
medewerkers: 

• Was uw handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
• Houdt spullen, werkkleding, (werk)materieel en 

gereedschap schoon en gedesinfecteerd.
• Deel uw werkbenodigdheden niet met anderen.
• Verkoudheidsklachten; zoals neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 
38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit.

• Risicogroepen; medewerkers die tot de risicogroep 
behoren worden niet ingeroosterd in onze Family 
Entertainment Centers.

• Spreek elkaar aan de protocollen omtrent de eigen 
veiligheid en de veiligheid voor de bezoekers na te 
leven. 

Toelichting instructies voor onze 
medewerkers 
Contactmomenten medewerkers
Om het aantal contactmomenten tussen personeel te 
minimaliseren zal met vaste ploegen gewerkt worden. Dit 
zal gedaan worden met een dagploeg, gevolgd door een 
avondploeg. We zullen geen tussendiensten hanteren die 
met beide ploegen in aanraking komen. De werkende 
medewerkers komen niet in aanraking en passeren de 
opvolgende medewerkers niet. Bij de dienstwissel zal de 
arriverende ploeg altijd de werkmiddelen die overgedragen 
worden desinfecteren. Denk hierbij aan sleutels, werktijd 
registratiesystemen, toetsenborden, touchscreens etc.

Handenwasprotocol
Voordat de dienst begint dienen de medewerkers de 
handen te wassen/desinfecteren met 70% alcohol volgens 
onderstaand protocol. Dit protocol zal ook na elke pauze, 
toiletbezoek, voor het eten of als men niest herhaald worden 
(Voorbeeld 15).
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Handenwasprotocol

Voor wie? De medewerkers.
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Het handenwasprotocol komt zichtbaar bij alle handzeep/
desinfectiedispensers te hangen van de locatie. Zichtbaar 
voor zowel medewerker als bezoeker. Al onze medewerkers 
zullen zich onderling aan de minimale 1,5 meter afspraak 
houden. Onze kassa’s en gezamenlijke werkplekken zijn zo 
gesitueerd dat daar geen probleem in schuilt. Voor de kassa’s 
en prijsuitgiftepunten hangen kuchschermen. Dit omdat de 
handelingen aan de kassa een kortere afstand behoeven dan 
1,5 meter. De kuchschermen beschermen tegen direct contact 
met de bezoeker (Voorbeeld 8). Bij de verkoopbalies staan 
flacons met 70% alcohol. De medewerker kan regelmatig 
de handen ontsmetten. Het reinigen van de flacons staat 
opgenomen in het periodiek schoonmaakoverzicht. 

Voor de (verkoop)balies zal met het afstandstape ook de 1,5 
meter zones worden aangeven.  Voor de medewerker in de 
zaal is het van belang dat er wordt gewaakt over de eigen 
veiligheid en desgewenst wordt gevraagd of de bezoeker 
afstand wil houden. De medewerker zal daarnaast ook een 
opvallend gekleurd hesje dragen met “Houd voldoende 
afstand, 1,5 meter’’ (Voorbeeld 16).

Bij een storing of tijdens het bijvullen van tickets tijdens 
openingstijd, vraagt de medewerker de bezoeker achter 
de 1,5 meter markering plaats te nemen, alvorens met de 
machine aan de slag te gaan. Voordat de medewerker aan de 
machine begint zal hij eerst het werkoppervlak desinfecteren.

Voorbeeld 16: Hesje – Houd voldoende afstand, 1,5 meter.

Borging medewerkersveiligheid
De protocollen voor de veiligheid van de medewerkers zullen 
geborgd worden door:
• Duidelijke en heldere voorschriften op locatie en in de 

medewerkersruimte.
• Voldoende beschermingsmiddelen.
• Protocoltraining.
• Aangewezen coronaprotocol verantwoordelijk.
• Het stimuleren en enthousiasmeren van de 

medewerkers in de Family Entertainment Centers om 
elkaar aan te spreken op de coronavoorschriften. 

• Protocol zichtbaar in de Family Entertainment Centers 
en medewerkersruimtes.

16

Hesje – Houd voldoende afstand, 1,5 meter
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Handhaving
& borging protocol
Daarnaast zijn er maatregelen genomen voor de veiligheid van onze 
medewerkers.

Voor wie? De medewerkers, organisatie & de branche.

Tijdens alle openingsuren zal er een medewerker aan de deur
staan om het bezoekersvolume te controleren/handhaven.

Alvorens het Family Entertainment Center te betreden wordt 
de bezoeker gevraagd of hij geen gezondheidsklachten heeft 
gerelateerd aan Corona. Als de bezoeker geen klachten heeft, 
ontvangt hij toegang tot het Family Entertainment Center. 

Voordat de bezoeker binnenkomt zal de  medewerker de 
bezoeker verzoeken om de handen
te desinfecteren, tevens staat dit aangeven aan de hand van 
signing.

In het Family Entertainment Center is tijdens openingsuren 
altijd minimaal één zorgplichtmedewerker aanwezig. 
Deze houdt niet alleen toezicht op de regelgeving van 
de zorgplicht, maar zal ook toezicht houden op het 
naleven van de coronavoorschriften in dit protocol. Deze 
zorgplichtmedewerker is tevens verantwoordelijk voor het 
bijhouden van alle periodieke schoonmaaklijsten. Wanneer 
de bezoeker zich niet aan de aanwijzingen/communicatie 
van de huisregels of dit protocol houdt, zal onze medewerker 
op gepaste afstand de bezoeker aanspreken. Volgt de 
bezoeker de aanwijzing alsnog niet op, dan zal de toegang 
tot het Family Entertainment Center voor een half jaar 
worden ontzegd. Hiervoor zal een toegangsverbod worden 
uitgegeven (Voorbeeld 17).

Per dag zal er een verantwoordelijke medewerker voor het 
handhaven van de coronavoorschriften in en om het Family 
Entertainment Center. In de praktijk zal dit vaak een van de 
(assistent) managers van de locatie zijn.

Vooraf zal door de Branche organisatie de training op locatie 
worden gegeven en het gehele protocol worden gedeeld. Dit 
protocol wordt daarnaast ook aan alle medewerkers van het 
Family Entertainment Center digitaal en schriftelijk gedeeld. 
De dagelijkse corona verantwoordelijken rapporteren direct 
aan hun locatie manager.

Elke week wordt op maandag een evaluatie gehouden met de 
locatiemanager door Operations Managers die beleidsmatig 
verantwoordelijk zijn. De Operation Managers rapporteren 

dit wekelijks op dinsdag terug naar het management van het 
desbetreffende bedrijf.   

Op woensdag zal de evaluatie gedeeld worden met de 
wekelijkse branche organisatie van de Family Entertaintment 
Centers.

Indien nodig zal de branche organisatie het ministerie van 
Justitie en Veiligheid informeren over de werking van dit 
protocol, eventuele onrechtmatigheden en hoe daarmee is 
omgegaan. 

Directe actie kan ondernomen worden in alle 3 de evaluatie 
momenten, met als leidraad de richtlijnen van het RIVM, 
overheid en de communicatie van de branche organisatie.

Toegangsverbod
Aan

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Behandeld door

Onderwerp  : Ontzegging Toegang
Datum   : 

Geachte (…..),

Op (datum….) bezocht u (locatie…. ) Onze medewerker heeft u aangesproken op het overtreden van onze 
COVID-19 maatregelen, voor u zichtbaar gecommuniceerd op diverse plekken in ons Family Entertainment 
Center, op onze website en social media en narrowcasting kanalen. Tijdens dit gesprek heeft u onze 
medewerker u aangesproken over uw gedrag en uitdrukkelijk gevraagd uw gedrag aan te passen. Tevens 
bent u gewezen op de maatregelen die genomen zouden worden bij wederom overtreden van deze 
maatregelen.

Ondanks bovenstaande heeft u wederom onze maatregelen overtreden en heeft u de aanwijzingen van onze 
medewerker niet opgevolgd.

Bij het leveren van onze diensten staan wij garant voor een veilige en plezierige (werk)plek voor onze 
bezoekers en  medewerkers. 

Naar aanleiding van dit gedrag heb ik besloten u met ingang van (datum…) de toegang tot (naam locatie,….) 
te ontzeggen.
Deze maatregel is geldig voor zes maanden en is geldig bij alle bij ons aangesloten bedrijven. Mocht u 
ondanks dit toegangsverbod toch deze panden betreden, dan schakelen wij onmiddellijk de politie in. Indien 
u tussentijds contact met ons wenst, dan kan dit uitsluitend schriftelijk, telefonisch of via een gemachtigde.
Een afschrift van deze brief is verzonden aan de politie te (plaatsnaam).

Heeft u nog vragen over de toegangsontzegging, neem dan, schriftelijk of via een gemachtigde contact op 
met (naam contactpersoon…)

Hoogachtend
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