
 

 

Trainingen Result Mediation en COVID-19 maatregelen RIVM 

De regels en voorschriften van het RIVM blijven voor alle trainingen onverkort gelden: 

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

 

Corona check app vanaf 25 september 2021 
De locaties waarmee Result Mediation veel samenwerkt, zoals kasteel de Vanenburg en 

Hilton Royal Parc Soestduinen, zullen vanaf 25 september bij binnenkomst de corona check 

app (of papieren versie) bij u scannen en u vragen om uw identiteitsbewijs. Daarmee voeren 

zij het beleid van de Rijksoverheid uit. 

Deze gegevens en scan worden nergens geregistreerd. Alleen formele coronatoegangsbewijzen 

worden geaccepteerd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van 

de Rijksoverheid.   

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/ 

 

Trainingen op het hoofdkantoor van Result Mediation  
Een aantal trainingen, zoals de specialisatieopleiding arbeidsmediation vindt plaats op het 

hoofdkantoor van Result Mediation in Weesp. Dit zijn kleine groepen, van maximaal 10 

personen.  

Bij deze trainingen wordt uw coronatoegangsbewijs niet gecontroleerd. Als u niet 

gevaccineerd bent of geen corona heeft gehad, dan verzoeken wij u om voor de training, thuis, 

een zelftest te doen. Wij gaan dit niet controleren.  

Wij houden nog steeds zoveel mogelijk afstand tijdens trainingen bij ons op kantoor. Richtlijn 

blijft 1,5 meter. De zalen worden goed geventileerd. 

Voor alle trainingen geldt: 

Iedereen neemt tijdens de training de algemene hygiënevoorschriften in acht, zoals regelmatig 

handen wassen en papieren handdoekjes gebruiken. 

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. U kunt de training of de dagen die u gemist hebt bij een andere groep 

inhalen. 
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