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Op deze pagina informeren wij jou over de maatregelen van 
stichting NIVOZ-opleidingen omtrent het coronavirus. Deze pagina 
wordt na elke persconferentie of aankondiging van nieuwe 
maatregelen geüpdatet.  

CORONAPROOF OPLEIDINGEN GEVEN   

Sinds de uitbraak van het COVID-19 virus is er veel veranderd. De 1,5 meter afstand 
maatschappij gaat ons nog een lange tijd in de greep houden. Op onze 
opleidingslocaties is hard gewerkt om, op een veilige, gezonde en verantwoorde 
wijze fysieke bijeenkomsten te organiseren. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de 
overheid en het RIVM.       

Voorop staat de gezondheid van onze medewerkers, docenten en deelnemers aan 
onze opleidingen. Medewerkers op onze locaties, waaronder docenten, mogen 
alleen betrokken zijn bij het verzorgen van opleidingen en trainingen wanneer zij 
vrij zijn van klachten die kunnen duiden op het coronavirus. Wij vragen dit ook van 
onze opdrachtgevers, externe opleidingslocaties en onze deelnemers. Het 
belangrijkste is dat iedereen gezond is en blijft!      

Om een veilige leeromgeving mogelijk te maken is het belangrijk dat iedereen op 
de hoogte is van de maatregelen die genomen worden en zich daaraan houdt. 
Naast de algemeen geldende voorschriften op het gebied van hygiëne gelden er 
extra aanvullende maatregelen. De maatregelen staan hieronder in dit protocol 
beschreven.      
 
Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor het volgen van trajecten?  

Omdat wij een opleidingsinstituut zijn, mogen wij blijven lesgeven. De geplande 
trajecten via de open inschrijving of incompany gaan gewoon door. Wij houden ons 
aan de maatregelen van de overheid waarbij bijeenkomsten van maximaal 30 
personen per ruimte zijn toegestaan mits hierbij voldoende afstand (1,5 meter) kan 
worden gehouden.  

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, opdrachtgevers, en 
deelnemers staat voorop. We hebben de nodige coronamaatregelen getroffen en 



een coronaprotocol opgesteld voor een veilige en gezonde uitvoering van onze 
dienstverlening. Hierbij volgen wij strikt de hygiënemaatregelen van het RIVM.  

 

Bekijk onderstaande protocollen voor het volgen van een trajectdag. We 
verwachten van jou dat je deze protocollen van tevoren doorneemt en 
opvolgt.  

Ik heb mij aangemeld voor een open traject. Wat kan ik verwachten?  

Op locatie dragen wij zorg voor de nodige maatregelen en de naleving daarvan. Met 
inachtneming van de 1,5 meter afstand en de hygiëne-maatregelen kun je gewoon 
de training volgen. Op sommige van onze (externe) locaties is het verplicht een 
mondkapje te dragen.   

Ik heb mij aangemeld voor een incompany traject. Wat kan ik verwachten?  

Met inachtneming van de 1,5 meter afstand en de hygiëne-maatregelen kun je 
gewoon de training volgen. Op sommige van onze (externe) locaties is het verplicht 
een mondkapje te dragen.  Eventueel zijn er aanvullende maatregelen per locatie. 
Deze worden van tevoren opgestuurd.   

Bekijk onderstaande protocollen voor het volgen van een trajectdag. We 
verwachten van jou dat je deze protocollen van tevoren doorneemt en opvolgt.  

Ik overweeg met mijn team een incompany NIVOZ-traject te starten, maar dit is 
niet mogelijk op onze eigen locatie. Hebben jullie een alternatief?  

Wil je een incompany training organiseren maar is het niet mogelijk om bij jou op 
locatie de maatregelen na te kunnen leven? NIVOZ is gehuisvest op Landgoed de 
Horst in Driebergen die voldoet aan alle voorschriften. Vraag ons naar de 
voorwaarden en tarieven.  

Ik heb mij aangemeld voor een traject, maar vind dit toch een groot risico 
vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus.  

Met de maatregelen die wij hebben getroffen is het veilig om een traject te volgen. 
Als jouw traject niet door kan gaan, dan verplaatsen we de trainingsdagen of 
bieden we een online oplossing.   

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van kracht. Check voordat je 
een training wilt verplaatsen of annuleren onze algemene voorwaarden.    



Wat zijn alternatieven voor een klassikale opleidingsdag?  

Er zijn volop mogelijkheden voor het alsnog kunnen volgen van een traject. Zo 
geven we digitaal les via MS teams, gewoon in je eigen omgeving. Wil je hier meer 
over weten? Neem dan gerust contact met ons op via info@nivoz.nl of tel nummer: 
0343-556750.  

Ik heb mij aangemeld voor een traject maar ik ben ziek. Wat moet ik doen?  

Heb je lichte klachten, zoals verkoudheid of heb je verhoging, dan blijf je thuis. Ook 
als één van je huisgenoten ziek is blijf je thuis. Je kunt je afmelden door te bellen 
met de contactpersoon van je traject. Samen bekijken we of je de lesdag online 
kunt bijwonen of kunt inhalen.   

 

 

CONTACT & INFORMATIE  

Heb je nog vragen naar aanleiding van de maatregelen of wil je meer weten over 
het geven van een training bij jou op locatie. Neem gerust contact met ons op.   

Opleidingteam NIVOZ  
en teamleider Tjitske Bergsma, t.bergsma@nivoz.nl 
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