
 
 
Beste klant, 
 
 
De ontwikkelingen rondom het COVID 19 en de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM hebben 
consequenties voor onze trainingen, ‘fysieke’ bewegingen van deelnemers en eigen personeel binnen onze 
locatie en de wijze waarop wij uw medewerkers/deelnemers faciliteren tijdens de training/coaching op onze 
locatie. 
 
Wij gaan ervan uit dat wij voor een onbepaalde periode de 1,5 meter afstand op onze locatie moeten gaan 
toepassen. Dit betekent o.a. ook dat er minder deelnemers in een trainingsruimte passen.  
 
Om te voldoen aan de regels ter voorkoming van besmetting en de 1,5 meter maatregel hebben wij een 
protocol opgesteld, waarmee wij kunnen verzekeren dat trainingen op een veilige en verantwoorde manier bij 
XL10 kunnen plaatsvinden. Dit protocol hanteren wij ook bij de keuze van onze externe trainingslocaties.  
De volgende maatregelen worden o.a. genomen om de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers en ons 
eigen personeel te waarborgen. 
 
Afhankelijk van de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM zullen wij het protocol waar nodig tijdig 
aanpassen. 
 

Controlevragen over wel of niet deelnemen aan een training  
Onze medewerkers zijn verplicht om bij iedere bijeenkomst u bij binnenkomst 4 vragen te stellen en wij 
verwachten dat u deze vragen naar waarheid beantwoord. Door het stellen van onderstaande vragen bepalen 
we of deelnemers en trainer kunnen deelnemen aan de training. 

1. Heeft u nu corona?  
2. Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona? 
3. Bent u genezen van Corona korter dan twee weken geleden? 
4. Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen/hoesten, keelpijn, 

benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)? 
 
Indien op één van bovenstaande vragen het antwoord JA is, dan wordt deelnemer niet toegelaten tot de 
training. 
 
Indien het gaat om de trainer, dan zal een andere trainer worden gezocht. Indien niet beschikbaar zal de 
training worden verschoven. 
 
Indien het gaat om een medewerker van xl10 dan wordt deze niet toegelaten op de locatie. 

 

Bedankt voor uw begrip en medewerking! 

 

Team XL10 

 

 

 

 

 



 
 

 

XL10 regels en richtlijnen die gelden voor iedereen die aanwezig is op onze (externe) locatie. 

 1 Algemene RIVM richtlijn  
Veiligheidsrisico’s 

• Tussen deelnemers moet altijd 1,5 meter afstand 
bewaard worden.  

 
• Tussen personeelsleden en deelnemer moet altijd 1,5 

meter afstand bewaard worden.  
 

• Tussen personeelsleden moet altijd 1,5 meter afstand 
bewaard worden. 

2 Fysiek contact • Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per 
dag en goed (ten minste 20 sec) 

 
• Er worden geen handen geschud. 

 
• Hoesten/niezen in de elleboog. 

 
• Niet aan je gezicht zitten.  

 
• Fysiek contact is niet toegestaan 

 

3 Hygiënemaatregelen • Bij aankomst in de hal op de 1e verdieping altijd eerst de 
handen ontsmetten met de aanwezige ontsmetting of 
wassen op het toilet. De zeep op de toiletten is ook 
desinfecterend.  
 

• Toegangsdeur staat open, dus maak geen contact met 
deurkruk en men kan door te spreken contact maken 
met een medewerker xl10. Deze zal aangeven waar u de 
jas kunt ophangen en u vervolgens aanwijzen waar u 
naar toe moet. 
 

• Na een pauze of toiletbezoek altijd handen ontsmetten 
of wassen. Indien het toilet bezet is, wacht u in de hal 
achter de afstandstreep tot het toilet weer vrij 
toegankelijk is.  
 

• Tijdens de middagpauze tafels, stoelleuningen en 
deurkrukken ontsmetten. Kopjes, schotels, glazen, e.d. 
worden vervangen door schone exemplaren. De 
kapstokken zullen voor en na gebruik ontsmet worden 
 

• De ramen worden opengezet om de ruimte te 
ontluchten. 
 

• In elke trainingsruimte staat een opstelling met daarop    
ontsmettingsmiddelen. 
 

• In het centrale kantoorgedeelte zitten medewerkers 
altijd minimaal 1,5 mtr uit elkaar en houden bij bewegen 
in de ruimte deze afstand altijd aan (zie maatstrepen).  
 

• Kopjes e.d. worden direct in de vaatwasser geplaatst en 
niet op het aanrecht.  
 



 
• In de aparte kantoren kunnen maximaal 2 personen 

tegelijk aanwezig zijn met uitzondering van de belruimte 
en printerhok. 
 

• Indien aanwezigheid niet noodzakelijk is, zal er thuis 
worden gewerkt en middels mail, telefoon of 
videoverbinding contact met elkaar en met de klanten 
worden onderhouden. 

 
• Probeer zoveel mogelijk contact met vaste objecten te 

vermijden. 
 

4 Hygiëneregeling 
leermiddelen  

 

• Schrijfblokken, pennen en naambordjes zullen eerst 
worden ontsmet voordat ze op de lesbureaus worden 
gelegd. Na einde van de bijeenkomst worden de 
deelnemers verzocht om deze mee te nemen.  
    

• Achtergebleven materialen worden ontsmet, zodat ze 
weer veilig gebruikt kunnen worden. 

 
• Materialen die gebruikt worden door trainers en 

coaches worden met regelmaat ontsmet.  
5   Schoonmaak • Dagelijks intensieve schoonmaak van trainingsruimtes en 

kantoren afhankelijk van of een ruimte wel of niet is 
gebruikt. Elke trainingsruimte wordt na gebruik altijd 
intensief schoongemaakt en gelucht. 

6 Consequenties 
trainingruimtes 

• Grote trainingsruimte: maximaal 4 deelnemers en 1 
trainer 

 
• Kleine trainingsruimte: maximaal 2 deelnemers en 1 

trainer 
 

• Op elke tafel zijn de richtlijnen duidelijk zichtbaar 
neergelegd en de trainer vraagt altijd eerst of 
deelnemers deze willen doorlezen en vervolgens om 
zich te houden aan deze richtlijnen. 

7 Consequenties aanbod 
groepstrainingen 

• zie punt 6 
 

• Bij grotere groepen wordt een externe locatie ingezet 
en/of waar mogelijk training op afstand aangeboden. 
Dit wordt vooraf geïnventariseerd en besproken met 
deelnemers/opdrachtgevers 

8 Pauzebeleid  
 

• Tijdens pauze wordt deelnemers verzocht om de ruimte 
te verlaten, zodat zaken kunnen worden 
aangevuld/vervangen en specifieke objecten kunnen 
worden ontsmet. 

 
• Ook tijdens de pauzes moeten de regels, routing in het 

pand en 1,5 meter afstand worden nageleefd.  
 


