
 

 

CURSUSSEN EN TRAININGEN TEKEN JE GESPREK IN DE 1,5 METER 

SAMENLEVING* 

 

 

Het kabinet heeft de branches opgeroepen om met plannen te komen, waarbij rekening moet 

worden gehouden met het nieuwe ‘normaal’: de anderhalvemetersamenleving. Hieronder de 

maatregelen die genomen kunnen worden door Teken je gesprek om veilig trainen binnen de 

richtlijnen van dit tijdelijke ‘nieuwe normaal’ mogelijk te maken. Hierbij staat de veiligheid van zowel 

de deelnemers als de trainer voorop.  

Doelstelling is het creëren van veilige trainingen waarbij ‘social distancing’ en hygiëne gewaarborgd 

worden.  

 

1,5 meter afstand tot elkaar  

• Er wordt waar mogelijk gewerkt in kleinere groepen, zodat in ieder geval minimaal 8m2 

ruimte per deelnemer gewaarborgd blijft.  

• We zorgen en zien er op toe dat iedereen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.  

• De deelnemers hebben een vaste eigen zitplaats in de trainingsruimte 

• Er wordt gewerkt op locaties waar een veiligheids- c.q. 1,5 meter protocol van kracht is.  

• Oefeningen en andere werkvormen vinden alleen plaats met inachtneming van 1,5 meter 

en/of afgeschermd naast elkaar door een plexiglasscherm.  

• De trainer zorgt voor een goed doordacht systeem voor het verplaatsen van deelnemers in 

de ruimte, bijvoorbeeld voor het doen van een oefening.  

• Er wordt gewerkt met vaste ‘oefentweetallen’.  

• De trainer geeft voorafgaand aan de training, bij de start van de training en iedere 1,5 uur 

aandacht voor social distancing m.b.t. de training.  

• Deelnemers worden gevraagd niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op 

de locatie aan te komen en direct na de training weer te vertrekken. 

• Voor het nuttigen van koffie/thee en eventuele lunch worden veiligheids- en hygiëne-

instructies van de trainer/accommodatie opgevolgd.  

• De deelnemers houden zich aan de looproutes die de trainer aangeeft.  

• De deelnemers hebben vooral een duidelijke eigen verantwoordelijkheid in het naleven van 

de instructies.  

• De deelnemers worden gevraagd om op elkaar te letten en elkaar te helpen herinneren aan 

de afgesproken gedragsregels 

• De trainer is gerechtigd om een deelnemer die zicht niet houdt aan de veiligheids- en 

hygiëne-instructies te verzoeken de training en de accommodatie te verlaten.  

 

 

 



Hygiëne  

• We volgen de RIVM-hygiëne maatregelen strikt op. Bij griep/verkoudheid blijft men thuis. 

• Ben je dag 1 afwezig, dan zal de trainer samen met de deelnemer kijken bij welke cursus je 

kan aansluiten 

• Ben je dag 2 of 3 afwezig, dan wordt in overleg een passende oplossing gevonden.   

• Thuisblijven geldt tevens als iemand in het huishouden van een deelnemer koorts (boven 

38C) en/of benauwdheidsklachten heeft of als de deelnemer of iemand uit zijn/haar 

huishouden positief getest zijn/is op Corona 

• Bij griep/verkoudheidsklachten van de trainer of bij een positieve test op Corona. Zal de 

training worden verschoven. Dit geldt ook als iemand in het huishouden van de trainer 

dezelfde klachten heeft.  

• De deelnemers wordt verzocht de handen te wassen alvorens de trainingsruimte te betreden 

en alvorens de locatie te verlaten.  

• In de trainingsruimte voorzien wij hand-desinfectie-gel, papieren handdoekjes en 

schoonmaakmateriaal voor het reinigen van trainingsmateriaal.  

• Trainingsmateriaal als pennen, werkmappen, post-it bloks worden met handschoenen 

aangeboden.  

• De trainer desinfecteert voor en na het uitdelen van de materialen de handen.  

• De deelnemers krijgen de mogelijkheid de materialen ook zelf te reinigen.  

• Iedere deelnemer heeft eigen materiaal wat niet gedeeld hoeft te worden met andere 

deelnemers.  

• De ruimte wordt regelmatig geventileerd 

 

Werkvormen  

• Er worden werkvormen gebruikt waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden tot elkaar, 

tenzij er gebruik gemaakt wordt van een plexiglas scherm. Voor deelnemers zijn eventueel 

mondkapjes en handschoenen beschikbaar.  

• Voorafgaand aan iedere werkvorm geeft de trainer duidelijke stapsgewijze instructie met 

nadruk op het naleven van de 1,5 meter afstand tot elkaar.  

• Trainer houdt ook zelf in alle gevallen 1,5 meter afstand tot de deelnemers, tenzij er gewerkt 

wordt met een plexiglas scherm. Het letterlijk ‘over de schouder meekijken’ is niet mogelijk, 

hiervoor zal de trainer een veilig alternatief hanteren.  

 

 

* Dit protocol zal worden bijgewerkt bij iedere aanpassing van de richtlijnen van de overheid en het 

RIVM. Bij iedere update vervalt automatisch de vorige versie.  

 

 


