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Inleiding 

Dit protocol van Sulis training en coaching wil duidelijkheid bieden aan opdrachtgevers, leidinggevenden en 
deelnemers hoe op een verantwoorde en veilige manier een (bij-)scholing, training, workshop, cursus of 
werkvloercoaching gevolgd kan worden. Met name tijdens de periode dat er richtlijnen zijn ten aanzien van 
het Corona virus. Dit protocol volgt de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd en de 
richtlijnen van het RIVM. Daarnaast is het gebaseerd op  (goedgekeurde) protocollen van andere 
trainingsbureaus en opleidingsinstituten.  

Gezondheid en veiligheid van de deelnemers staat in dit protocol voorop. Met behulp van dit protocol krijgen 
alle betrokkenen informatie over op welke manier en onder welke voorwaarden de scholingen worden 
uitgevoerd. Met als resultaat dat de deelnemers met behulp van de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen op 
een verantwoorde manier fysiek kunnen deelnemen aan de beoogde scholing of coaching. Dit protocol zal 
telkens worden aangepast aan de meest recente richtlijnen van het RIVM.  

Alle deelnemers aan de scholingen of coaching dienen zich te houden aan de maatregelen van de overheid 
en de richtlijnen van het RIVM. De uitgangspunten van dit protocol zijn daarom:  
- De richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor de trainer(s) en coach(es) van Sulis training en coaching en

de deelnemers; 
- Indien er een ander protocol is van de opdrachtgever of trainingslocatie is dat leidend; 
- De veiligheid en gezondheid van de deelnemers en de trainer(s) staat altijd voorop;

- Sulis training en coaching communiceert over de maatregelen en afspraken met alle betrokkenen bij

een scholing of coachingtraject.

Vaste voorschriften: veiligheid en hygiëne 

Algemeen 
      De landelijke richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Deze houden in:  

- De deelnemers en de trainer/coach houden 1,5 meter afstand van elkaar;

- Handen vaak en goed wassen;

- Hoesten en niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken;

- Geen handen schudden of een ander aanraken;

- Thuis blijven als jij of iemand uit jouw huishouden klachten heeft.

Specifiek: 
    Voor de trainer(s) of coach(es) en deelnemers in de scholingslocatie geldt: 

- Een deelnemer komt niet naar de scholing of coachingsessie bij klachten die passen bij infectie met het

corona virus. Dit kan zijn: verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen

ruiken/proeven, verhoging tot 38°C), koorts en/of benauwdheidsklachten;

- Een deelnemer komt niet naar de scholing of coachingsessie als iemand in het huishouden koorts heeft

(vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten, of als hij/zij of iemand uit het huishouden positief getest is op

corona; 

- Bij griep of verkoudheidsklachten van de trainer/coach, als iemand in zijn/haar huishouden koorts heeft

(vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten, of als hij/zij of iemand uit het huishouden positief getest is op

corona, wordt de scholing/coachingsessie verschoven of wordt voor vervanging gezorgd;

- De handen worden minimaal 6 keer per dag gewassen volgens de hygiëne instructies. In ieder geval voor

het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken van de tafel en

stoel in de trainingslocatie;

- De werkmaterialen zoals werkboeken en pennen zijn alleen voor eigen gebruik;

- De eigen spullen worden schoongehouden en gedesinfecteerd.
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De scholings-/coaching: ruimte en deelname: 

o Bestaande huisregels van de locatie worden aangevuld met de richtlijnen van het RIVM; 
o De ruimte is voorafgaand aan de scholing/coaching door de verhuurder/organisator grondig gereinigd en

wordt na afloop weer grondig gereinigd;
o Looppaden en looprichtingen om de 1,5 meter afstand te reguleren zijn aangegeven;
o Indien mogelijk zijn er aparte in- en uitgangen voor de deelnemers;
o Markeringen voor de 1,5 meter afstand bij het toilet zijn aangegeven;
o Hygiëneregels hangen aan de buitenkant van de locatie, bij de ingang van de scholings- of coaching ruimte

en binnen in de ruimte; 
o Bij de ingang van de ruimte is aanwezig: hand-desinfectiegel, papieren handdoekjes, schoonmaakmateriaal

/ oppervlaktesprays voor het reinigen van stoelen en tafels; 
o Deelnemers wordt gevraagd zo kort mogelijk (15 to 5 minuten) voor aanvang van de scholing of coaching

te arriveren en aanwezig te zijn als de scholing of coaching start; 
o Deelnemers wordt verzocht om hun handen te desinfecteren voordat zij de ruimte binnen gaan, hun eigen

tafel en stoel te reinigen met de beschikbare middelen en dit te herhalen voor zij de ruimte verlaten;
o De deelnemers hebben vaste zitplaatsen;
o Tijdens de oefeningen wordt 1,5 meter afstand in acht genomen tussen de deelnemers en tussen

deelnemers en trainer/coach;
o Toiletbezoek mag tussendoor om een rij tijdens de pauze te voorkomen.

De trainer/coach: 

o Communiceert het protocol met de richtlijnen via de eigen website en online mediakanalen en digitaal
voorafgaand aan de scholing/coaching met de opdrachtgever en leidinggevende. Deze verspreiden het
protocol naar de deelnemers;

o Zorgt dat de tafels en stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar staan;
o Ziet er op toe dat de deelnemers de desinfectie- en reinigingsmiddelen voor handen en eigen tafel en stoel

gebruiken bij aanvang van de scholing/coaching en na afloop ervan;
o Ziet erop toe dat de deelnemers bij binnenkomst en verlaten van de ruimte de 1,5 meter afstand in acht

nemen;
o De trainer/coach desinfecteert haar handen voor en na het uitdelen van het scholings- en werkmateriaal;
o Besteedt bij aanvang van de scholing of coaching aandacht aan de regels met name aan social distancing;
o Vraagt aan de deelnemers op elkaar te letten en elkaar te herinneren aan de afgesproken gedragsregels;
o Waarborgt en faciliteert de richtlijnen tijdens de scholing/coaching. Deelnemers hebben echter hierin ook

hun eigen verantwoordelijkheid;
o Is niet verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen uit dit protocol. Iedere aanwezige bij de

scholing of coachingsessie is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en acties;
o Spreekt de deelnemers aan op overtreding van de regels en bij ongewenst gedrag ten aanzien hiervan; 
o Treft bij overtreding van de regels en richtlijnen door een of meerdere deelnemers indien nodig passende

maatregelen;
o Streeft ondanks alle maatregelen en richtlijnen naar een prettige en leerzame scholing of coaching.

Overleg: 

- Het gesprek over de scholing met opdrachtgever, leidinggevende en/of deelnemer vindt indien gewenst
digitaal plaats; 

- Vergaderingen en overleggen vinden indien gewenst digitaal plaats. 
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