
 

Trainingen Result Mediation en COVID-19 maatregelen RIVM 

Bij al onze trainingen nemen wij de richtlijnen van het RIVM in acht. Uw en onze gezondheid 

staan voor ons voorop. Tot en met eind augustus organiseren wij alleen online trainingen. 

Vanaf september starten wij weer met een fysieke trainingen. Daarvoor hebben wij een aantal 

regels opgesteld. Deze regels staan eveneens voor iedereen zichtbaar op onze website. Wij 

zullen deze regels aan alle deelnemers vooraf de training e-mailen. 

Voor aanvang van training 
U blijft thuis: 

• als u milde verkoudheidsklachten heeft zoals snotteren, hoesten, keelpijn, verhoging of 

koorts; 

• als uzelf of een gezinslid verhoging of koorts heeft; 

• tot u minimaal 24 uur klachtenvrij bent. 

• 14 dagen na het laatste contact met een besmet gezinslid 

U licht ons ook in als u eerder contact met iemand heeft gehad die besmet is of was. Wij 

zoeken met u dan naar een alternatieve oplossing. 

Result Mediation en haar trainers kunnen u de toegang tot de training ontzeggen wanneer u 

symptomen vertoont. 

Testen 
Indien u in de periode kort voorafgaand aan de training klachten heeft, laat u zich dan testen. 

Afhankelijk van de aard van de klachten en de actuele adviezen en omstandigheden kunnen 

wij besluiten u wel tot de training toe te laten wanneer de uitslag van uw test negatief was. 

Afmelden en verplaatsen training 
Om het bovenstaande te kunnen waarborgen mag u zich tot en met de dag zelf kosteloos 

afmelden. Wij kunnen u dan kosteloos overboeken naar een andere datum. Als u maar een 

klein gedeelte gemist heeft, zoeken wij samen naar een alternatieve oplossing bv. online of 

een huiswerkopdracht.  

Tijdens de training 

Algemeen 
Algemene gedragsregels voor de trainers, cursisten, medewerkers van Result Mediation en de 

locaties: 

• houd 1,5 meter afstand en schud geen handen 

• neem de algemene hygiënevoorschriften in acht (regelmatig handen wassen en 

papieren zakdoekjes gebruiken). 

• Handen wassen voor gebruik van koffiemachines 



 

 

 

Mondkapjes 
Wij volgen het advies van de overheid waar het het gebruik van mondkapjes betreft. Omdat 

een groot deel van communicatie non-verbaal is, heeft het onze voorkeur om geen 

mondkapjes te gebruiken zolang dit mogelijk en toegestaan is.  

 

Klachten Tijdens Training 
Als de docent tijdens de training onverhoopt klachten krijgt, dan stopt hij meteen. Wij zoeken 

vervanging. Mocht dit niet lukken, dan proberen wij in overleg met u en de andere cursisten 

nieuwe data te plannen. Mocht dit niet lukken, dan krijgt u uiteraard uw betaling terug.  

Als een deelnemer tijdens de training klachten krijgt zal hij/zij direct de training verlaten en 

zich laten testen.  

Locatie 
De trainingslocaties hebben hun eigen maatregelen getroffen. Hierdoor worden onze 

trainingen in kleinere (sub) groepen gegeven. Voordat u naar de locatie en de training komt, 

beantwoordt u de vragen op deze gezondheidscheck van het RIVM. 

Voor de uitgebreide maatregelen van de locaties waar wij mee werken, verwijs ik u graag 

naar: 

 

• https://www.vanenburg.nl/corona 

• https://www.hiltonhotels.com/nl_NL/nederland/doubletree-by-hilton-royal-parc-

soestduinen/ 

 

Hier vindt u ook hoe de locaties omgaan met de voorschriften en de risico’s: kleinere groepen 

in grotere ruimtes, eten in shifts, gebruik faciliteiten, etc. 

 

RIVM 
De regels en voorschriften van het RIVM blijven onverkort gelden: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19. 

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de directie van Result Mediation, 020-2050239, 

diederik.diercks@resultmediation.nl. 
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