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1. Preambule
1.1. Overwegingen Protocol
a) Holland Casino opereert in een zwaar gereguleerde sector waarbij door de Kansspelautoriteit
streng toezicht plaatsvindt. Weinig sectoren kennen zulke gedetailleerde regelgeving als
deze.
b)

Als staatsdeelneming hebben wij een voorbeeldfunctie als onderdeel van onze
maatschappelijke opdracht: het aanbieden van veilig en verantwoord spel met focus op
preventie en tegengaan van criminaliteit. Doelstelling daarbij is om de bestaande vraag naar
kansspelen bij consumenten te kanaliseren naar het legale aanbod. Door onze sluiting staat
deze maatschappelijke opdracht onder druk, met als ongewenst bijeffect dat er eerste
bewijzen zijn dat consumenten hun heil bij illegale alternatieven zoeken.

c) Daarom werken wij sinds onze sluiting aan maatregelen en voorwaarden waaronder Holland
Casino haar maatschappelijke opdracht zou kunnen hervatten en die tegelijkertijd het risico
op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.
d) Daarvoor incorporeren wij de aanpak van het coronavirus in onze maatschappelijke opdracht
om ook in dit opzicht een voorbeeldfunctie te vervullen voor andere bedrijven. Dat is ook de
reden waarom wij als één van de eerste bedrijven op 13 maart jongstleden op eigen initiatief
al onze vestigingen en ons hoofdkantoor per direct gesloten hebben.
e) Holland Casino is van oudsher geëquipeerd om gedrag en bewegingsruimte van gasten te
reguleren;
i.
Wij hebben veel ervaring opgebouwd in het vroegtijdig identificeren en monitoren
van allerlei typen (speel)gedrag van verschillende gasten en zijn tevens geëquipeerd
om snel in te grijpen wanneer dat noodzakelijk mocht zijn door real time camera
observaties en getrainde functionarissen op de vloer.
ii.
Bezoekers van Holland Casino bewegen zich in tegenstelling tot veel andere
vrijetijdsgelegenheden niet anoniem door het gebouw of op het terrein. Alle gasten
worden persoonlijk geregistreerd bij binnenkomst, wat grip biedt op gastenstromen
en de populatie die zich binnen de vestiging bevindt. Dit biedt mogelijkheden tot
persoonlijke voorlichting.
iii.
Als gastvrijheidsbedrijf met een bijzondere verantwoordelijkheid zijn wij gewend op
een heldere wijze (verplichte) instructies en regelgeving op de vloer te
implementeren en te handhaven.
iv.
Onze uitgebreide database en kennis van onze gasten bieden veel mogelijkheden om
gasten (tijdig) op maat te informeren.
v.
Het herkennen en (bij)sturen van gedrag van gasten behoort bij Holland Casino tot
het fundament van onze activiteiten.
vi.
De bedrijfsvoering met het oog op de gasten is voor wat betreft tafelspelen, het
gebruik van speelautomaten en het aanbod ondersteunende functies (zoals eten en
drinken) relatief statisch: er vinden op dat gebied relatief weinig bewegingen plaats.
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f)

Holland Casino onderschrijft de doelstelling om het beroep op de openbare ruimte te
minimaliseren, zodat de anderhalve meter tussen personen is gegarandeerd:
i.
Het feit dat de vestigingen van Holland Casino veelal in de randen van de steden zijn
gesitueerd, maakt dat bezoek aan Holland Casino bij kan dragen aan de uitstroom
van mensen uit het drukke stadsgebied. Temeer omdat onze gasten van nature al
grotendeels met eigen vervoer naar de vestigingen komen.
ii.
Voor de enkele casino’s die zich meer in het stadsgebied bevinden neemt Holland
Casino aanvullende preventieve en fysieke maatregelen om de toestroom zodanig te
reduceren en controleren dat de doorstroom van gasten wordt gereduceerd en
gecontroleerd.
iii.
Hiervoor zullen we voor al onze veertien vestigingen de gemeentes, brandweer en
politie betrekken en informeren over onze opening en geldende maatregelen, zodat
ook deze instanties volledig op de hoogte zijn.

g) Holland Casino is zich er uitermate van bewust dat enkele activiteiten in de actuele situatie
een hoger risicoprofiel kennen. Dit betreft enerzijds activiteiten die leiden tot potentiële
groepsconcentratie zoals het aanbieden van entertainment, groepsarrangementen en
pokertoernooien. Deze activiteiten zullen daarom gedurende dit periode dat dit protocol
actief is niet worden aangeboden. Anderzijds zijn er wettelijke taken die bepaalde fysieke
handelingen vereisen, zoals verificatie van legitimatie, registratie en onze gastgesprekken in
het kader van het Preventiebeleid Kansspelen en het voorkomen van financiële criminaliteit.
Deze taken zullen in aangepaste vorm met aanvullende voorzorgsmaatregelen worden
uitgevoerd.
h) Doelstelling van de maatregelen is om onze operationele processen zodanig aan te passen
dat risico’s bij het bezoek worden geminimaliseerd, een goede uitvoering van onze wettelijke
kerntaken mogelijk is en continuïteit van de bedrijfsvoering is geborgd.
i)

Duidelijkheid vormt de basis van veilig werken. Het protocol biedt daarom bepalingen voor
zowel gasten, werknemers, toezichthouders en (keten)partners van Holland Casino.

j)

Dit deelprotocol is tot stand gekomen onder regie van Holland Casino en op gezamenlijk
initiatief van de fysieke aanbieders van kansspelen in Nederland. Bij de samenstelling van dit
protocol voor de speelcasino’s heeft er nauwe afstemming plaats gevonden met sector
genoot VAN Kansspelen (verder VAN). Dit heeft geresulteerd in een sectordocument waarin
de protocollen van de speelautomaten ondernemingen / VAN Kansspelen en die van Holland
Casino zijn samengebracht en waarbij de gemeenschappelijke kaders en principes voor de
sector zijn vastgelegd in een overkoepelend hoofdstuk (zie ook Hoofdstuk I: Sectorprotocol
Kansspelaanbieders). Dit deelprotocol speelcasino’s is zelfstandig leesbaar en inzetbaar.

k) Het protocol volgt in haar beleid de geldende noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van adviezen en richtlijnen vanuit onder meer de
Rijksoverheid en in het bijzonder het RIVM. Het protocol is afgestemd met onder meer het
Ministerie van Justitie en Veiligheid (via deze ook met de Kansspelautoriteit), en is getoetst
door de Ondernemingsraad, de externe arbodeskundige en het gastenpanel van Holland
Casino. Daarnaast is er branche overstijgende afstemming geweest met VNO-NCW, VAN
Kansspelen en de schoonmaakbranche (OSB). Over het protocol is positief geadviseerd door
een interdepartementale werkgroep onder leiding van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat, waarin vertegenwoordigers van de Nationaal Coördinator Terrorisme en
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Veiligheid (NCTV) en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (SZW), Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) en Financiën zitting hebben.
l)

Holland Casino heeft een onderzoek gedaan onder haar gasten om het vertrouwen en
draagvlak over de voorgenomen maatregelen te peilen. Circa 2000 gasten hebben de korte
enquête ingevuld. Samengevat heeft ruim 80% van de respondenten vertrouwen in de te
nemen maatregelen, 15% heeft een neutrale mening en 5% van de gasten heeft enkele
aanbevelingen gedaan. Een aantal daarvan zijn verwerkt, enkelen worden nog onderzocht.

1.2 Uitgangspunten Protocol
a) Holland Casino conformeert zich aan de geldende adviezen en maatregelen van de
Rijksoverheid, in het bijzonder de geldende noodverordeningen die op aanwijzing van de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn opgesteld in de veiligheidsregio’s.
b) Holland Casino biedt een vertrouwd, veilig en verantwoord moment uit voor zowel gasten,
bezoekers en andere partners. Daarmee borgen we de kwaliteit van onze wettelijke taken op
het gebied van de preventie van kansspelverslaving, voorkoming van witwassen, bestrijden
van fraude en criminaliteit en het aanbod van veilig en verantwoord spel;
c) Holland Casino maakt alleen gebruik van beperkt beschikbare persoonlijke
beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, gelaatschermen, spatschermen of
hygiënehandschoenen, indien het noodzakelijk wordt geacht en effectiviteit is bewezen. Wij
volgen hierbij de adviezen van de Rijksoverheid en in het bijzonder het RIVM.
d) Regels zijn helder en hanteerbaar voor alle gasten, medewerkers, leveranciers en andere
(keten)partners van Holland Casino. De regels zijn in lijn gebracht met VNO-NCW, VAN
Kansspelen en Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB). Eventuele
afwijkingen zijn hieronder toegelicht.
e) Als er updates komen op deze bepalingen, worden deze zo snel mogelijk geïmplementeerd
en gecommuniceerd.
f) De Directeur Security & Responsible Gaming, die zitting heeft in het directieteam, bundelt
feedback (zowel intern als extern) en organiseert besluitvorming op korte en lange termijn
rondom corona maatregelen in het centrale Regieteam Corona. Tijdens deze tweewekelijkse
meeting staat ‘monitoring effectiviteit en doelmatigheid maatregelen’ standaard op de
agenda.
g) Deze bepalingen en regels gelden voor alle veertien vestigingen en het hoofdkantoor van
Holland Casino;
h) Holland Casino, VAN Kansspelen en overheid communiceren zowel proactief als reactief over
de bepalingen en regels. Holland Casino maakt regels zichtbaar via alle beschikbare kanalen;
i) Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branche specifieke maatregelen (zie
onder).

2. Branche specifieke maatregelen
Holland Casino heeft de maatregelen genomen ten behoeve van een verantwoord casinobezoek in
het kader van de anderhalve-meter-samenleving. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in drie
clusters:
1. Algemene organisatorische maatregelen & Communicatie
2. Branche specifieke maatregelen
1. Het reguleren van bezoekersstromen, in- en uitgaand;
2. Social Distancing tijdens spel & bezoek;
5

3. Veiligheid, Hygiëne en bescherming voor medewerkers, gasten en
(keten)partners.
3. Toezicht & Handhaving

2.1 Algemene organisatorische maatregelen & Communicatie
a) Holland Casino richt een Helpdesk Corona in voor gasten en andere belanghebbenden, en
maakt daarbij gebruik van de infrastructuur van Customer Service. De helpdesk is een
centraal loket voor vragen, informatie en om overtredingen van de regels te melden. Gelet
op het feit dat ook sectorgenoot VAN Kansspelen een loket inricht, worden afspraken
gemaakt om ervoor te zorgen dat beide loketten in gelijke gevallen gelijke informatie
verstrekken. Hiertoe vindt tweewekelijkse afstemming plaats tussen de organisaties.
b) Holland Casino stelt per vestiging een coronacoördinator (CoCo) aan. Deze functionaris heeft
op elke vestiging de volgende taken:
i.
Borgen dat protocol maatregelen in de praktijk voldoende worden nageleefd door
medewerkers en gasten;
ii.
Identificeren van (praktische) knelpunten en taxatie van mate van werkbaarheid van
de maatregelen;
iii.
Ophalen en bundelen van feedback vanuit de operatie en informatievoorziening
richting centraal (Regieteam) ten behoeve van besluitvorming;
iv.
Aanspreekpunt voor medewerkers bij problemen met gasten.
c) Holland Casino instrueert medewerkers om werkzaamheden op juiste wijze uit te voeren,
begeleiden en handhaven. Voor opening worden alle medewerkers voorzien van de
algemene richtlijnen alsmede richtlijnen die expliciet van toepassing zijn op de specifieke
werkplek. Hiertoe bereid Holland Casino zowel werkinstructies als digitale leermiddelen voor
die zowel centraal als door de managers van de vestiging worden uitgerold. Ter
ondersteuning van de maatregelen benutten ons bestaande incident management systeem
ITrak, waarmee onze medewerkers vertrouwd zijn.
d) Holland Casino zet al haar digitale en fysieke communicatiekanalen binnen en buiten de
casino’s in om de (huis)regels kenbaar te maken. Daarnaast wordt aanvullende
communicatie ingezet over overheidsrichtlijnen en locatie specifieke regels. Communicatie
vindt zowel proactief als reactief plaats met gasten, potentiële gasten en andere
stakeholders, waaronder directe buren, brandweer en politie.
e) Doelstelling van de communicatie is gasten in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren
en voor te bereiden op een casinobezoek: online, via vloermarkeringen op aanlooproutes, in
eigen parkeergarage(s), tot de ingang van het casino.
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Holland Casino zet al haar beschikbare digitale en fysieke
communicatiekanalen in om te communiceren over de
bepalingen en regels.

Per vestiging wordt een
Coronacoördinator aangesteld

2.2 Branchespecifieke maatregelen
2.2.1 Het reguleren van bezoekersstromen
2.2.1.1 Reduceren capaciteit
a) Holland Casino bepaalt het aantal bezoekers primair op basis van het aantal beschikbare
speelplaatsen dat vastgesteld wordt bij de toepassing van het principe van minimaal
anderhalve meter afstand tussen gasten, en tussen gasten en medewerkers. Het maximaal
aantal beschikbare veilige speelplaatsen dat aldus bepaald wordt, is de primaire norm als
basis voor het bepalen van het maximaal aantal bezoekers dat zal worden toegelaten;
b) Omdat Holland Casino een aantal vestigingen heeft met een groot aantal vierkante meters
(en daarmee theoretisch een groot aantal gasten zou kunnen ontvangen) is er een tweede
eis geformuleerd (secundair). Om te kunnen garanderen dat er op elk moment voldoende
ruimte is tussen aanwezigen (gasten en medewerkers) is besloten dat Holland Casino in de
eerste maand van heropening effectief nooit meer dan 33% van de normcapaciteit
brandweer (gereguleerde veiligheidsnorm) in één van haar vestigingen aanwezig zal hebben.
Op basis van de inzichten en verzamelde data gedurende deze eerste maand zal per
vestiging worden bekeken of en op welke wijze dit percentage kan worden bijgesteld;
Concreet wordt het maximum aantal gasten bepaald:
i.
op basis van het aantal vastgestelde veilige speelplaatsen;
ii.
met een beperkte ‘capaciteits opslag’ voor in- en uitstroom en gebruik van
ondersteunende faciliteiten (eten en drinken), waarbij de anderhalve meter afstand
voor zowel gast als medewerker eenvoudig te handhaven is;
iii.
Nooit meer gasten dan 33% van de normcapaciteit brandweer. Dit percentage zal
maandelijks worden geëvalueerd.
c) De capaciteit van het aantal veilige speelplaatsen wordt per spelsoort drastisch ingeperkt;
d) Holland Casino heeft een sluitende real time in- en uitregistratie en weet op elk moment
exact hoeveel personen er in het pand aanwezig zijn, waardoor deze norm eenvoudig is te
handhaven. Aanvullend worden er in het pand maatregelen getroffen om de bewegingen van
gasten te beperken. Gasten zullen nadrukkelijk worden aangespoord om plaats te nemen op
een stoel of een kruk.
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We benutten nooit meer dan 33% van de normcapaciteit brandweer in onze vestigingen

2.2.1.2 Pré-bezoekfase: inzet op verwachtingsmanagement
a) Gasten worden geattendeerd op het feit dat een reservering verplicht is en de wijze waarop
gereserveerd kan worden.
b) We verzoeken gasten, medewerkers en (keten)partners die (lichte), corona gerelateerde
gezondheidsklachten hebben via al onze beschikbare kanalen om niet te komen en thuis te
blijven;
c) Wij behouden ons het recht voor om gasten en/of medewerkers toegang tot het bedrijf te
weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand van de persoon in kwestie;
d) Gasten zal dringend worden verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van de
dichtstbijzijnde vestiging, om onnodige reisbewegingen te voorkomen;
e) We informeren gasten over de geldende overheidsrichtlijnen met betrekking tot het vervoer
naar de vestiging;
f) Ten behoeve van de eigen veiligheid en om teleurstellingen van gasten te voorkomen,
worden er diverse instrumenten ingezet om de gast op een zo vroeg mogelijk tijdstip te
informeren over de actuele bezettingsgraad in het casino (via website en app) en zo min
mogelijk beslag leggen op de openbare ruimte;
g) Onze communicatie stemmen we zorgvuldig af op ons aanbod. Daarbij zorgen we ervoor dat
in onze communicatie steeds aandacht wordt besteed aan de schaarste van het aanbod. We
richten ons primair op reguliere gasten en betrachten richting andere doelgroepen
terughoudendheid met (marketing)inspanningen die een onnodige toestroom naar het
casino veroorzaken. Voor populaire momenten (bv. weekend) zetten we indien nodig
aanvullende maatregelen in om een gecontroleerde toestroom te garanderen. (bv. time
slots);
h) Wanneer de maximale capaciteit van het casino is bereikt zorgen we dat de gast dit op een
zo vroeg mogelijk tijdstip weet, zodat samenscholing voor de entree of in de publieke ruimte
wordt voorkomen.
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Diverse instrumenten worden ingezet om de
gast op een zo vroeg mogelijk tijdstip te
informeren over de actuele bezettingsgraad in
het casino
2.2.1.3 Aanloopfase: gecontroleerde toegang en begeleiden van verkeersstromen
a) Alleen gasten die een reservering hebben gemaakt wordt toegang tot een Holland Casino
vestiging verleend. Onder meer voor de groep minder digivaardige gasten wordt gezorgd dat
reservering ook op locatie mogelijk is.
b) In de openbare ruimte, zal daar waar nodig en in afstemming met andere belanghebbenden
worden gezorgd voor gepaste vloer- en afstandsmarkeringen om gasten gestroomlijnd en
gecontroleerd naar de entree van het casino te leiden. Hierop zal toezicht worden gehouden;
c) Ook buiten onze panden zal afhankelijk van de lokale situatie aanvullend toezicht worden
gehouden om het entreegebied te ontlasten – hiermee bestrijden we groeps- en rijvorming;
d) Buiten het pand zullen gasten reeds worden verzocht waar mogelijk de jassen in de auto te
laten liggen;
e) Onze vestigingen beschikken in de entreezone veelal over automatische deuren, draaideuren
en toegangspoortjes waardoor geen deuren bij opening aangeraakt hoeven te worden;
f) Binnen ons gebouw worden daar waar nodig vloermarkeringen aangebracht om kruisende
bewegingen van aankomende en vertrekkende gasten te voorkomen. In vestigingen worden
eenrichtingsverkeersroutes naar de belangrijkste voorzieningen gerealiseerd en/of worden
brede paden opgedeeld in stroken van anderhalve meter;
g) Er worden zowel binnen als buiten extra (camera)toezicht ingezet om ervoor te zorgen dat
gasten gepaste afstand houden;
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Er worden zowel binnen als buiten extra
(camera)toezicht ingezet om ervoor te
zorgen dat gasten gepaste afstand houden

Vloermarkeringen worden daar waar nodig
aangebracht om kruisende bewegingen van
aankomende en vertrekkende gasten te
voorkomen

2.2.1.4 Entree- en registratiefase: inzet op veiligheid en contactloos registreren
a) In het entreegebied wordt aandacht besteed aan de geldende gezondheidsvoorschriften en
wordt de gast hier nogmaals op geattendeerd door zichtbare instructies alsmede door
richtlijnen vanuit het personeel – dit betreft onder meer de gezondheidscheck die in lijn met
de overheidsrichtlijn wordt vormgegeven;
b) Bij twijfel over de gezondheidstoestand (in verband met corona) wordt gasten de toegang tot
Holland Casino geweigerd;
c) Garderobegebruik wordt sterk ontmoedigd. Alle gasten worden via diverse
communicatiekanalen verzocht om jassen niet mee naar binnen te nemen, maar deze in de
auto achter te laten. Indien noodzakelijk zullen jassen met inachtneming van de anderhalve
meter afstand worden opgehangen. Vanwege onze (grotendeels) geautomatiseerde
garderobes zijn menselijke handelingen geminimaliseerd;
d) Balies worden afgeschermd met plexiglas. De medewerker zit veilig achter een scherm;
e) Gasten die mondkapjes dragen wordt verzocht deze even kort af te zetten, zodat de
toegangscontroles zoals hierboven omschreven kunnen worden uitgevoerd. Daarna zijn ze
(met het mondkapje) gewoon welkom;
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f)

Gasten worden bij binnenkomst expliciet gewezen op de coronaregels en tevens verzocht om
direct na binnenkomst hun handen te wassen en/of desinfecteren (hiertoe zijn voldoende
dispensers in het entree gebied aanwezig);

Alleen gasten die een reservering hebben
gemaakt wordt toegang tot een Holland Casino
vestiging verleend

We checken de gezondheid van onze
gasten bij binnenkomst

Ook balie werkplekken worden voorzien van bescherming
g) Holland Casino kent een legitimatieplicht en andere wettelijke verificaties, die met name
voor First Time Visitors aanvullende registratietijd vraagt. Holland Casino streeft daarom naar
maximale contactloze registratie aan de balie. Wat daarbij helpt is dat 86% van onze (vaste)
gasten reeds een toegangskaart van Holland Casino in bezit heeft en 94% van de
bezoekersregistraties al met een toegangskaart plaatsvindt;
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h) Gasten wordt gevraagd zoveel mogelijk contactloos te registreren. Hiervoor nemen we de
volgende maatregelen:
i.
Er wordt een dringend beroep op gasten gedaan om zoveel mogelijk de
toegangskaart te activeren zodat fysieke handelingen tot een minimum kunnen
worden beperkt;
ii.
Door scanners te plaatsen kunnen gasten zichzelf registreren middels het swipen van
hun toegangskaart;
iii.
Er mag aan de entreebalie enkel met pin betaald worden. Daarbij vindt in slechts 6%
van de gevallen pinbetaling plaats, omdat 96% van de bezoekersregistraties middels
een favoriteskaart het pand betreedt. Dit aantal zal door verplicht gebruik van de
favoriteskaart effectief naar 100% worden gebracht;

We maximaliseren de contactloze registratie
2.2.1.5 Sluiting & Vertrek
a) Onze medewerkers begeleiden de gasten bij het veilig en gedoseerd verlaten van het pand
bij sluitingstijd. Hiertoe worden medewerkers geïnstrueerd door onder andere de afdeling
Security & Responsible Gaming met ondersteuning van de verantwoordelijke shiftleaders.
Hierbij wordt erop gelet dat vertrekkende gasten minstens anderhalve meter afstand kunnen
houden in parkeergarages, foyers, hallen en bij eventueel gebruik van de garderobe;
b) Gasten scannen, waar mogelijk zelf, hun kaart voor uitregistratie.
2.2.2 Social Distancing tijdens spel & bezoek
a) In navolging van de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s dient in principe worden
gezorgd dat gasten en medewerkers onderling te allen tijde anderhalve meter afstand
houden. In de noodverordening wordt echter onderkend dat hierop een aantal
uitzonderingen bestaan die vanuit de operationele praktijk zorgen dat kortdurend en
gemotiveerd kan worden afgeweken van de anderhalve meter. Voor de bedrijfsvoering van
Holland Casino onderscheiden we een tweetal uitzonderingen: ·
i.
Met betrekking tot gasten onderling
Gasten die onderling een gezamenlijk huishouden vormen en gasten met een
handicap, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van anderhalve
meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden en hun
begeleiders of vaste mantelzorgers. Met betrekking tot deze gasten kan worden
gefaciliteerd dat binnen de anderhalve meter van elkaar gespeeld kan worden.
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ii.

Met betrekking tot medewerkers onderling en van medewerkers tot gasten

Op medewerkers die bij de uitoefening van hun werkzaamheden, voor zover de
werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en
niet op gepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van anderhalve
meter afstand van degene jegens of met wie de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Ook bij Holland Casino zijn er situatie denkbaar waarop dit van toepassing is. Een
korte toelichting hierop is opgenomen in het operationeel draaiboek.
2.2.2.1 Reductie beschikbare speelplekken
Het aantal beschikbare speelplekken wordt verlaagd:
a) Speelautomaten worden ‘om-en-om’ aangeboden (en gelockt) waardoor er standaard
anderhalve meter ruimte tussen de gasten wordt gerealiseerd. Het spelaanbod automaten
wordt zo met 50% gereduceerd. Slechts de helft van het aanbod blijft beschikbaar. De
anderhalve meter norm is op elk moment leidend, indien noodzakelijk worden meer
automaten uitgezet om de anderhalve meter afstand tussen actieve automaten te bereiken
of plexiglasschermen geplaatst;
b) Het aantal gasten bij Tafelspelen wordt teruggebracht naar maximaal drie gasten per tafel
om voldoende ruimte te realiseren (dit is afhankelijk van de grootte van de tafel). Dit leidt tot
een reductie van 60 tot 70% van het aanbod. Hierbij wordt per speler altijd anderhalve meter
vrije ruimte gegarandeerd;
c) Bij elk cluster tafels (Pits) staan reinigingsmiddelen opgesteld. Gasten en medewerkers
worden verplicht om voor aanvang van het spel desinfectiemiddelen te gebruiken;
d) Er worden doorzichtige schermen geplaatst tussen de gastzijde en de dealerzijde. De dealer
aan de American Roulette tafel doet, gezien het karakter van het spel, telkens als extra
maatregel een stap naar achteren wanneer de gasten hun inzet plaatsen;
e) Daarnaast worden gasten geïnstrueerd om voor aanvang van het spel de handen te wassen
en/of te desinfecteren;
f) Bij uitbetaling van spelwinst vindt geen fysiek contact plaats. Medewerkers worden
geïnstrueerd over uitbetalingen op anderhalve meter afstand;

Automaten worden om-en-om aangeboden,
tussengelegen zitplaatsen worden onbruikbaar
gemaakt.

Het aantal gasten bij tafelspelen wordt
teruggebracht naar maximaal 3

2.2.2.2 Beperking toestroom en concentratie gasten
We beperken de toestroom en concentratie van publiek en groepsvorming in het casino door
gedurende de periode dat dit protocol actief is:
a) Enkel entertainment aan te bieden als dit verenigbaar is met de overheidsrichtlijnen;
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b) Geen pokertoernooien aan te bieden;
c) Geen groepsactiviteiten en groepsarrangementen aan te bieden;
d) Het managen van kruisende stromen door markeringen op de vloer. Onder meer door het
aanbrengen van vloermarkering waar nodig.

Geen groepsactiviteiten
2.2.2.3 Invulling zorgplicht
a) We zorgen voor volledige naleving van onze wettelijke zorgplicht naar onze gasten in het
anderhalvemeter-casino in lijn met het Preventiebeleid Kansspelen;
b) Bij interventies door medewerkers die face-to-face plaatsvinden, dient de anderhalve meter
in acht te worden genomen. Indien dat het goede verloop van het gesprek tussen gast en
medewerker belemmert, nemen we aanvullende voorzorgsmaatregelen;
c) De interventie kan, als extra faciliteit, door medewerkers ook op afstand worden
aangeboden (bijvoorbeeld met behulp van telefonische of video preventie gesprekken). De
gast wordt de mogelijkheid geboden dit aan te vragen of de medewerker biedt dit de gast
aan indien hij/zij hier aanleiding toe ziet;
d) Tevens kunnen dergelijke interventies worden ondersteund door externe preventie
(zorg)instanties. Holland Casino werkt in de reguliere omstandigheden al nauw samen met
hulpvraagorganisaties als Hands hiervoor. Daar is onder meer een bestaande 24/7-hulplijn
richting naar Hands. Met Hands zullen afspraken worden gemaakt over de samenwerking
tijdens het voortduren van dit protocol;
e) De reguliere zorgplicht en bijbehorende informatieplicht lopen door. De informatie voor de
gasten voor de weg naar de GGZ zorginstellingen etc. blijft beschikbaar.
2.2.2.4 Maatregelen Speelautomaten
a) Er wordt altijd één speelautomaat tussen de gasten vrijgelaten (anderhalve meter ruimte);
b) Speelautomaten staan om en om op slot;
c) Gelockte automaten kunnen op verzoek van de gast worden vrijgegeven. Hierdoor bestaat
de vrije keuze van de gast op welke speelautomaat hij/zij wenst te spelen en wordt de
afstand van anderhalve meter gegarandeerd;
d) De zitplaatsen tussen de automaten worden onbruikbaar gemaakt. Daarbij zorgen we dat er
nooit twee speelautomaten naast elkaar in gebruik zijn;
e) Hiermee reduceren we het aanbod speelautomaten effectief met 50%.
f) We minimaliseren handmatige uitbetalingen (handpay);
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g) De handmatige uitbetaling van een prijs die op een speelautomaat gewonnen is, vindt bij de
speelautomaat plaats (zo blijven gasten zo veel mogelijk zitten en kan de medewerker de
anderhalve meter garanderen);
h) De uitbetaling vindt plaats zonder fysiek contact. Daarnaast wordt de limiet voor handmatige
uitbetaling verhoogd naar €1000, - om de uitbetalingsfrequentie te verlagen;
i) We reinigen de speelautomaat;
i.
Zodra een speelautomaat niet meer bespeeld wordt, zal deze worden gereinigd door
een (eigen) medewerker, voordat de volgende gast plaats neemt;
ii.
PIN-terminal(s) en de geldwisselaars worden eveneens veelvuldig gereinigd;
iii.
Bij elk cluster speelautomaten staan desinfectiemiddelen opgesteld;
iv.
Gasten en medewerkers worden verplicht om voor aanvang spel
desinfectiemiddelen te gebruiken;
j) Bij een storing of tijdens het bijvullen speelautomaten tijdens openingstijd, vraagt de
medewerker de gast achter minimaal 1,5 meter afstand te houden, alvorens aan de slag te
gaan. Voordat de medewerker tot zijn werkzaamheden aan de speelautomaat overgaat
wordt eerst het werkoppervlak gedesinfecteerd.
2.2.2.5 Maatregelen Tafelspelen
a) We reduceren het aanbod met +/- 60 tot 70% door aanvullende ruimte tussen spelers te
creëren en zo min mogelijk spellen aan te bieden waarbij gasten zelf de kaarten aanraken.
Spellen met dobbelstenen bieden we vooralsnog niet aan;
b) Gasten worden aangespoord om een kruk of stoel te gebruiken om de bewegingen te
minimaliseren en de bedrijfsvoering zo statisch mogelijk te maken;
c) Als aanvullende bescherming staan tussen de croupier en de gast plexiglas schermen
d) We instrueren de American Roulette dealer om een stap naar achteren te doen, binnen de
eigen ruimte, op het moment dat gasten hun inzet plaatsen;
e) Croupiers worden voor opening middels instructies op de hoogte gesteld wat de
aanpassingen per spelvorm zijn; ;
f) Croupiers en shiftleaders krijgen beschikking over schoonmaakmiddelen om de eigen
werkplek, speeltafel en speelplekken met grote regelmaat te kunnen reinigen.

Als aanvullende bescherming staan tussen
de croupier en de gast plexiglas schermen

Bij inzet van de gast doet de dealer een stap naar
achteren

2.2.2.6 Maatregelen ondersteunende functies (eten, drinken en serviceruimtes)
Om de hygiëne in zowel de eet- en drinkgelegenheden als de transferruimte borgen nemen we de
volgende maatregelen:
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a) We hebben geen bediening in de speelzaal om kruisende stromen te voorkomen en contact
tussen personeel en gasten zoveel mogelijk te beperken;
b) Het bestellen en ophalen van dranken in de speelzaal verloopt via de bars en op drukke
momenten volgens de Starbucksmethode. De gast voegt zich in een rij, waar we zorgen dat
anderhalve meter gewaarborgd is. Daarna bestelt en betaalt de gast aan de bar en krijgt
vervolgens de consumptie aan de andere zijde van de bar uitgereikt, waardoor contact
geminimaliseerd wordt. Tevens breiden we het aantal uitgiftepunten uit voor een betere
spreiding;
c) De gasten in het restaurant worden begeleid naar hun tafel, waarbij 50% van de tafels niet
bezet zal zijn. Deze worden gebruikt voor het uitserveren, zodat de gast zelf zijn bestelling
kan pakken. Hiervoor worden markeringen aangebracht ter instructie;
d) Bovenstaande bepalingen worden de eerste periode getoetst en waar nodig
gesynchroniseerd met de bepalingen uit het KHN protocol voor de Horeca.
e) Eettafels, bars, stoelen en tafels worden na elk gebruik gereinigd;
f) Het stringente alcoholbeleid van Holland Casino is onverminderd van toepassing, daarbij
zullen extra restricties gelden als normvervaging lijkt op te treden bij gasten, als gevolg van
het alcoholgebruik;
g) We hanteren ruime openingstijden om spreiding van gasten te maximaliseren.

We hebben geen bediening in de speelzaal, bestellen en
ophalen van dranken verloopt via de Starbucksmethode

Er wordt niet aan tafel bediend,
uitserveren van eten vindt plaats
via een extra tafel

De keukens van Holland Casino zijn opgedeeld in verschillende delen, dit zijn werkplekken in de
keuken waar diverse bereidingen plaatsvinden. We onderscheiden ‘de koude keuken’, ‘de warme
keuken’ en in sommige vestigingen ook ‘de snackkeuken’. Om te borgen dat onze koks tijdens de
bereidingen de anderhalve meter in acht nemen, nemen we de volgende maatregelen:
a) Door een aangepast beperkt aangeboden assortiment kan de keuken op een efficiënte wijze
ingedeeld worden, waardoor zoveel mogelijk producten van een keuken binnen handbereik
liggen van de dienstdoende kok. Hierdoor hoeft er minimaal gelopen te worden;
b) Een duidelijke en goede mise en place (voorbereiding van voorraad) is essentieel. Per
vestiging wordt gekeken naar de optimale uitvoering in de keuken waardoor borging van de
anderhalve-meter-regel (visueel) ook in de keuken mogelijk is;
c) Met toeleveranciers (o.a. Heineken, Hanos, facilities) worden afspraken gemaakt om
bevoorrading zo verspreid mogelijk over de dag te plannen;
d) Doordat de logistieke buitenruimtes ruim zijn opgezet is buiten voldoende mogelijkheid om
de anderhalve meter te waarborgen. Toeleveranciers worden daarbij enkel in uitzonderlijke
gevallen toegang tot de vestiging verleend. De eigen logistieke dienst handelt het reinigen en
verspreiden van de geleverde goederen in het gebouw af;
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e) Waar mogelijk blijft de leverancier in het voertuig, dat wordt uitgeladen door het eigen
personeel. Administratie wordt zoveel mogelijk digitaal en vooraf afgehandeld om de
aanwezigheid op de vestiging te verkorten.
f)

Indien er sprake is van externe security bedrijven zullen ook expliciet afspraken gemaakt
worden hoe te werken binnen de regels met en voor de medewerkers, maar ook de regels
voor de gasten. Tevens zal er expliciet aandacht besteed worden aan de principes die
gevolgd zullen moeten worden indien Security onverhoopt jegens een gast moet optreden.
Dit op een dusdanige wijze dat verantwoord met de verhoogde risico’s van het corona
tijdperk wordt omgegaan.

Om de overheidsrichtlijnen in acht te nemen worden bij de toiletten de volgende maatregelen
genomen:
a) Op de toiletten worden faciliteiten buiten gebruik gesteld (zoals wasbakken, urinoirs) indien
de gasten daar te dicht naast elkaar zouden kunnen staan;
b) Er wordt extra (eigen) schoonmaakpersoneel ingezet;
c) Er is aanvullende aandacht voor de verkeersbewegingen van en naar de toiletten;
d) Contactpunten en handenwas faciliteiten worden extra schoongemaakt;
e) Er wordt gezorgd voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare)zeep en materialen om handen
af te drogen. (Bij voorkeur papieren handdoekjes).
2.2.2.7 Maatregelen kantooromgeving
Bij de heropening van ons casino zijn er beperkte werkzaamheden in de kantooromgeving van
vestigingen en het hoofdkantoor nodig. Hierbij houden we onverminderd rekening met de geldende
overheidsrichtlijnen, het anderhalve-meter-uitgangspunt en de algemene hygiëne maatregelen.
Hiertoe onderschrijven we het branche-overschrijdend kantoorprotocol van VNO-NCW en MKBNederland, dat momenteel wordt ontwikkeld. Tot die tijd hanteren we de volgende uitgangspunten:
a) We werken zoveel mogelijk thuis;
b) Voor aanwezigheid op kantoor is toestemming van de direct leidinggevende nodig;
c) Indien aanwezig, wordt anderhalve meter gerespecteerd, ook tijdens vergaderingen, lunches
en bijeenkomsten. Lunches worden zo veel mogelijk op de werkplek genuttigd of buiten
tijdens een wandeling alleen;
d) Indien aanwezig hebben verschillende afdelingen zo min mogelijk fysiek contact en blijven zo
mogelijk in hun ‘vlek’;
e) Werkplekken zijn zo verdeeld/beschikbaar gemaakt dat iedere werkplek minstens
anderhalve meter vrije diameter heeft;
f) Voor flexibele werkplekken geldt dat deze voor gebruik door de medewerker gereinigd zullen
worden (zoals toetsenbord, muis etc.) en zoveel mogelijk door één persoon worden gebruikt
op één dag – hiervoor volgen we de schoonmaakinstructie voor flexplekken op www.osb.nl;
g) Werkplekken worden zo veel als mogelijk gespreid door het hele gebouw gebruikt. Hiertoe
wordt een plan opgesteld door de verantwoordelijk Manager Facilities;
h) De reguliere parkeerfaciliteiten kunnen gebruikt worden. In de communicatie richting de
medewerkers wordt gecommuniceerd dat men niet in groepjes van en naar de
parkeergarage mag lopen. Anderhalve meter afstand is vereist (ook buiten ons pand);
i) Bij elke werknemersentree komt een (hand)desinfectie standaard te staan. Iedereen die het
pand betreedt moet zijn of haar handen eerst desinfecteren;
j) Voor de pantry’s geldt dat dit geen verblijfsruimtes zijn;
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k) We ontvangen zo min mogelijk extern bezoek;
l) Voor de bezoekers staat (hand)desinfectie middel bij de receptie en de bezoekers worden
verzocht bij binnenkomst hun handen te desinfecteren;
m) De receptie is van plexiglas voorzien. Er zijn reinigingsmiddelen aanwezig om de werkplek en
in ontvangst te nemen goederen te reinigen;
n) Op liften wordt aangegeven wat het maximaal aantal personen dat tegelijkertijd gebruik mag
maken van de lift. Op (rol)trappen wordt de anderhalve meter aangehouden en indien
noodzakelijk met markeringen zichtbaar gemaakt.
o) De checklist Werkomgeving in de anderhalvemeter-samenleving wordt gevolgd. (zie bijlage
II);
p) Op alle gemeenschappelijke ruimtes met deur wordt aangegeven hoeveel personen er
maximaal tegelijk mogen verblijven;
q) In de bedrijfsrestaurants wordt een aangepast assortiment voor de lunch samengesteld.
Denk hierbij aan voorverpakte broodjes, afgesloten salades, lunchpakket, etc.;
r) Alle handblowers worden uitgeschakeld. Er zijn papieren handdoekjes beschikbaar. De
toiletten worden extra schoongemaakt gedurende de dag;
s) De werkplekken die niet gebruikt mogen worden krijgen een signing met ‘verboden te
gebruiken.

2.2.3 Veiligheid en Hygiëne voor medewerkers en gasten
a) We intensiveren de schoonmaak volgens Protocol A van de RAS die in samenspraak met de
sociale partners is gemaakt (Bijlage II);
b) We zorgen daarbij voor maximale hygiëne, vooral de pinterminal, deurknoppen,
speelautomaten, leuningen en andere contactoppervlakten moeten gedesinfecteerd blijven
worden. Reinig ook objecten die aangeraakt kunnen worden door bezoekers zoals
prullenbakken, e.d. zo regelmatig mogelijk;
c) We zorgen voor extra schoonmaakcapaciteit in het casino. Daarbij reinigen we locaties waar
gasten en medewerkers contact hebben extra intensief;
d) Er wordt voor gezorgd dat de schoonmaker veilig kan werken met voldoende afstand tot
andere mensen. Zorg dat de ruimte waar de schoonmaker aan het werk is, niet toegankelijk
is voor anderen, of zet een voldoende grote werkruimte rondom de schoonmaker af;
e) We plaatsen desinfectiepalen voor gasten en medewerkers inclusief papieren handdoekjes
op centrale plekken in onze vestigingen en kantoren (ten minste bij clusters van
speelautomaten, restaurants, bars, uitgiftepunten voor consumpties, gastenentrees
(receptiegebied), medewerker entrees, liften, trappen, roltrappen, kantooromgeving,
toiletgroepen en kassa’s;
f) Speelmaterialen zoals chips en speelkaarten worden in veel hogere frequentie gereinigd en
vervangen;
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Speelmaterialen zoals chips en speelkaarten worden in veel hogere frequentie gereinigd en
vervangen.

g) We stimuleren pinbetalingen, cash reduceren we tot het minimum:
i.
In het entreegebied mag enkel met pin worden betaald;
ii.
Bij de kassiers,croupiers, bars en restaurants mag beperkt met cash geld worden
betaald;
iii.
Medewerkers worden geïnstrueerd over de maatregelen met betrekking tot het
behandelen van cash geld op anderhalve meter afstand;
h) We reduceren het aantal werkplekken om de anderhalve meter voor medewerkers te
garanderen.

Holland Casino zorgt voor extra schoonmaakmedewerkers om de omgeving schoon te houden
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2.2.3.1 Medewerkers
a) Medewerkers worden verzocht thuis te blijven en zicht te laten testen bij
coronagerelateerde klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging (tot 38 C°). Voor medewerkers met hooikoorts volgen we eveneens het geldende
overheidsadvies. Medewerker die zelf de klachten als hooikoorts herkennen mogen gewoon
komen werken. Bij twijfel vragen we medewerkers zich te laten testen
b) Medewerkers worden eveneens verzocht thuis te blijven indien iemand in hun huishouden
koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
c) Extra aandacht wordt besteed aan mogelijk kwetsbare medewerkers en in hoeverre zij aan
het arbeidsproces deelnemen;
d) Medewerkers worden voorzien van extra hygiëne-instructies. Ze worden in ieder geval
verzocht minimaal zes keer per dag hun handen te wassen volgens de instructie. In ieder
geval voor het eten, na toiletbezoek, na binnenkomst, na het schoonmaken en voor aanvang
van het spel;
e) Voor de medewerkers op de vloer is het van belang dat zij waken over hun eigen veiligheid
en vragen of de gast afstand wil houden als dat onverhoopt niet gebeurt;
f) Medewerkers onderling moeten vanzelfsprekend ook de afstand van minimaal 1,5 meter
respecteren, en hier bij dienstwisselingen extra alert op zijn;
g) Daarnaast worden medewerkers voor opening geïnstrueerd door hun leidinggevende over
de wijzigingen en maatregelen specifiek voor hun werkveld. Daarnaast worden ze
geïnformeerd over de algemene richtlijnen, waar in ieder geval de volgende zaken worden
verplicht:
i.
De geldende overheidsrichtlijnen voor hygiëne en veiligheid;
ii.
Bij carpooling dienen te allen tijde de geldende overheidsrichtlijnen in acht te
worden genomen;
iii.
We stimuleren medewerkers om zich zoveel mogelijk thuis om te kleden. Indien toch
gebruik wordt gemaakt van de omkleedruimtes dient de anderhalve meter
gewaarborgd te worden. Hiertoe beperken we de capaciteit van de kleedruimtes.
Douches blijven gesloten.
2.2.3.2 Medewerkers en gasten
a) Gasten worden alleen toegelaten als zij bij binnenkomst hun handen hebben
gedesinfecteerd;
b) Gasten worden verzocht om handen te reinigen voor het behandelen van legitimatie, het
behandelen van cashgeld en de deelname aan het spel. In het geval van spelen op een
speelautomaat wordt de gast verzocht de betreffende automaat na gebruik te reinigen;
c) Bij de ingang en ook op andere plekken zijn er desinfectiepalen aanwezig, die zijn voorzien
van desinfecterende gels en/of doekjes (alcohol 70%). Medewerkers en gasten worden
geïnstrueerd hiervan gebruik te maken;
d) In de wc’s is desinfecterende handzeep/handgels aanwezig;
e) Er wordt gezorgd voor maximale hygiëne, vooral de pinterminal, deurknoppen,
speelautomaten, leuningen en andere contactoppervlakten moeten gedesinfecteerd blijven
worden. Ook objecten die aangeraakt kunnen worden door bezoekers zoals prullenbakken
e.d. zo regelmatig mogelijk gedesinfecteerd;
f) In de vestigingen wordt zorggedragen voor voldoende ventilatie en aanvoer van verse lucht;
g) Bij de wasbakken in de wc’s hangt een instructie op welke wijze de handen het beste
gewassen worden.
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3. Toezicht & Handhaving
In algemene zin geldt dat implementeren van regels en procedures, het toezien op de naleving ervan
en uiteindelijk de handhaving, van oudsher in het DNA van Holland Casino zitten. Op tal van fronten
is dit het dagelijks werk van veel van onze medewerkers. Aanvullend nemen we de volgende
bepalingen op:
a) Aan het management wordt duidelijk gemaakt dat personeel rugdekking heeft om bezoekers
aan te spreken op het schenden van de regels en hen uiteindelijk de toegang tot de vestiging
te ontzeggen wanneer geen gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels. Dit kan derhalve
ook meegenomen worden in een-op-een gesprekken met medewerkers;
b) Holland Casino kenmerkt zich door het feit dat er permanent en in alle afdelingen voldoende
medewerkers in het gastengebied actief zijn. Dit maakt het mogelijk om steeds op adequate
wijze medewerkers te laten toezien op handhaving van de maatregelen. Onze medewerkers
zullen in deze specifieke situatie bovendien zorgvuldig geïnstrueerd worden;
c) Daarnaast heeft Holland Casino een eigen afdeling Security & Responsible Gaming die door
middel van fysiek toezicht en intensieve camera observatie de naleving van alle maatregelen
zal bewaken en kan bijsturen waar dat noodzakelijk is. Deze afdeling zal nauw samenwerken
met de aangewezen corona coördinator per vestiging.

Holland Casino zet de honderd tot driehonderd camera’s per vestiging
om naleving van maatregelen te bewaken
d) Daarnaast maken we gebruik van het bestaande cameratoezicht, waarvoor er tijdens
openingstijden een permanent bemenste cameratoezichtruimte is;
e) Vanuit dit toezicht kan direct worden ingegrepen, indien noodzakelijk. Daarbij beschikken
onze kleine vestigingen over gemiddeld honderd camera’s en grotere vestigingen over meer
dan driehonderd camera’s.
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Bijlage I – instructietabellen
Algemeen, Tafelspelen, Speelautomaten & ondersteunende diensten & processen
Situatie
Alle werkzaamheden,
zowel op het hoofdkantoor
als in de vestigingen van
Holland Casino

Technisch en Organisatorisch
 Houd zoveel mogelijk anderhalve
meter afstand, zowel bij het vervoer
naar en van de werkplek als op de
werkplek zelf.
 We schudden geen handen en
behouden in principe de anderhalve
meter afstand.
 Medewerkers worden verzocht
minimaal 6x per dag grondig hun
handen te wassen / desinfecteren
volgens de instructie. In ieder geval
voor het eten, na toiletbezoek, na
binnenkomst, na het schoonmaken en
voor aanvang van het spel.
 We plaatsen desinfectiepalen
 Werkafspraken met externe
bezoekers gaan primair digitaal, bij
uitzonderingen wordt de 1,5 meter in
acht genomen;
 Regelmatig schoonmaken. Als het kan
spullen desinfecteren met
desinfectiedoekjes.

Bronaanpak
Beschermingsmiddelen
 Thuiswerk organiseren als de
 In noodzakelijke gevallen (bv.
functie dat toelaat.
indien de anderhalve meter niet
kan worden geborgd) en met
 Medewerkers worden verzocht
bewezen effectiviteit wordt
thuis te blijven indien ze zelf één
gebruik gemaakt van beschikbare
een van de volgende
persoonlijke
coronagerelateerde klachten
beschermingsmiddelen, zoals
hebben: neusverkoudheid,
mondkapjes, gelaatschermen,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte
spatschermen of
hoest, verhoging (tot 38 C°).
hygiënehandschoenen.
 Medewerkers worden eveneens
verzocht thuis te blijven indien
iemand in hun huishouden koorts
heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten.
 Pas weer naar het werk gaan als
werknemer of huisgenoot
minimaal 24 uur klachtenvrij is.
 Hoest of nies in je elleboog of een
papieren zakdoekje. Gooi het
zakdoekje meteen weg en was je
handen.
 Ventileer werk- en kantoorruimte.
 Houd telefoon, gereedschap en
beschermingsmiddelen schoon. En
deel deze niet met anderen.
 Raak je gezicht zo min mogelijk
aan.
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Situatie
Entree- en vertrekbalie,
kassa’s & garderobe

Situatie
Aanbod van Tafelspelen

Technisch en Organisatorisch
 Eenmaal aangekomen in het
entreegebied worden daar waar nodig
kruisende verkeersbewegingen voor
gasten vermeden door heldere
markeringen op de vloer en
eenrichtingsverkeer (bijvoorbeeld
naar de garderobe).
 Buiten zal daar waar nodig er
personeel en indien nodig
vloermarkering aanwezig zijn om de
stromen naar het entreegebied te
controleren.
 Er wordt een dringend beroep op
gasten gedaan om zoveel mogelijk de
toegangskaart te activeren zodat
fysieke handelingen tot een minimum
kunnen worden beperkt.
 Door scanners te plaatsen kunnen
gasten zichzelf registreren middels het
swipen van hun toegangskaart.
 Bij de balie mag enkel met pin worden
betaald.

Bronaanpak
 Garderobegebruik wordt sterk
ontmoedigd. Jassen worden gespreid
en met inachtneming van de
anderhalve meter afstand
opgehangen.
 Gasten worden verzocht om direct na
binnenkomst de handen te wassen
en/of te desinfecteren.

Beschermingsmiddelen
 Balies worden afgeschermd met
plexiglas.

Technisch en Organisatorisch
 We reduceren het aanbod met +/- 60
tot 70% door aanvullende ruimte
tussen spelers te creëren en bieden zo
min mogelijk spellen aan waarbij
gasten zelf de kaarten aanraken.
 We instrueren de American Roulette
dealer om een stap naar achteren te

Bronaanpak
 Speelmaterialen zoals chips en
speelkaarten worden in veel hogere
frequentie gereinigd en vervangen.
 Croupiers en shiftleaders krijgen
beschikking over
schoonmaakmiddelen om de eigen
werkplek, speeltafel en speelplekken

Beschermingsmiddelen
 Tussen de croupier en de gast
plaatsen we plexiglas als
aanvullende bescherming.
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Situatie
Aanbod Speelautomaten

doen, binnen de eigen ruimte, op het
moment dat gasten hun inzet
plaatsen.
Croupiers worden voor opening
middels werkinstructies op de hoogte
gesteld wat de aanpassingen per
spelvorm zijn.
Gasten worden aangespoord om een
kruk of stoel te gebruiken om de
bewegingen te minimaliseren en de
bedrijfsvoering zo statisch mogelijk te
maken.

Technisch en Organisatorisch
 Speelautomaten staan om en om op
slot. Gelockte automaten kunnen op
verzoek van de gast worden
vrijgegeven. Hiermee reduceren we
het aanbod speelautomaten effectief
met 50%.
 Zitplaatsen tussen automaten worden
onbruikbaar gemaakt. Daarbij zijn
nooit meer dan twee speelautomaten
naast elkaar in gebruik.
 De handmatige uitbetaling van een
prijs die op een speelautomaat
gewonnen is, vindt bij de
speelautomaat plaats en zonder fysiek
contact.
 De limiet voor handmatige uitbetaling
wordt verhoogd naar €1000, - om de
frequente te verlagen.



met grote regelmaat te kunnen
reinigen.
We bieden zo min mogelijk spellen
aan, waarbij gasten zelf de kaarten
aanraken.

Bronaanpak
 Zodra een speelautomaat niet meer
bespeeld wordt, zal deze worden
gedesinfecteerd door een (eigen)
medewerker, voordat de volgende
gast plaats neemt.
 PIN-terminal(s) en de geldwisselaars
worden eveneens veelvuldig
gedesinfecteerd.
 Bij elk cluster speelautomaten staan
desinfectiemiddelen opgesteld.
Gasten en medewerkers worden
verplicht om voor aanvang spel
desinfectiemiddelen te gebruiken.

Beschermingsmiddelen
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Situatie
Ondersteunende diensten
& Processen

Technisch en Organisatorisch
 We hebben geen bediening in de
speelzaal om kruisende stromen te
voorkomen en contact tussen
personeel en gasten zoveel mogelijk
te beperken;
 Urinoirs worden om en om gesloten;
 Het bestellen en ophalen van
dranken in de speelzaal verloopt via
de bars en op drukke momenten
volgens de Starbucksmethode.
 We breiden uitgiftepunten en
brengen, indien nodig,
vloermarkeringen aan.
 De gasten in het restaurant worden
begeleid naar hun tafel, waarbij 50%
van de tafels niet bezet zal zijn. Deze
worden gebruikt voor het
uitserveren.
 Het stringente alcoholbeleid van
Holland Casino is onverminderd van
toepassing.
 We beperken het assortiment
waardoor de keuken efficiënter
wordt ingericht en bewegingen
worden geminimaliseerd.

Bronaanpak

Eettafels, bars, stoelen en tafels
worden na elk gebruik gereinigd.

Er wordt extra (eigen)
schoonmaakpersoneel ingezet.

Beschermingsmiddelen
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Bijlage II – Checklist Werkomgeving & Protocol schoonmaak
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Bijlage III – Logboek wijzigingen
Datum
1 juli 2020
21 juli 2020

Versienummer
Rijksversie 1.0
Rijksversie 1.1

21 juli 2020

Rijksversie 1.1

Wijziging / toevoeging
Publicatie Basisversie
Wijziging 1.1k, 1.2a/c, 2.1d, 2.2.1.2a/e, 2.2.1.4a, 2.2.2.2a,
2.2.2.6, 2.2.2.7, 2.2.3.1gi, Bijlage-I-instructietabel alle
werkzaamheden.
Toevoeging 2.2.2a

21 juli 2020

Rijksversie 1.1

Toevoeging Bijlage III – logboek wijzigingen

Motivering
Basisversie behoeve van heropening op 1 juli 2020
Actualisering ten aanzien van governancestructuur
veiligheidsregio’s & model - noodverordening
Explicitering en actualisering uitzonderingsgronden
anderhalve meter op basis van geldende modelnoodverordening;
Ten behoeve van navolgbaarheid beleid en transparantie over
wijzigingen
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