
 

 

Update Corona Protocol Veilig Trainen: Trainingen op locatie blijven mogelijk 
Beste training professionals, 

  

Training geven blijft officieel mogelijk binnen de nieuwe maatregelen! 

De Rijksoverheid heeft vanavond nieuwe maatregelen afgekondigd in het kader van Covid-19. 

Binnen de uitzonderingen op een nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) en activiteiten buiten (max 40) 

zijn naast onderwijsinstellingen ook trainingsinstellingen opgenomen. 

We zijn dus dankzij onze inspanningen rondom het protocol nu direct apart vermeld als uitzondering, we zijn 

hier trots op! 

Trainingen hoeven dus niet gecanceld of verschoven te worden en kunnen, mits volgens het Protocol Veilig 

Trainen, gewoon doorgang vinden! 

Check zelf of je locatie aan de RIVM voorwaarden voldoet. 

  

Aanvulling op het “protocol veilig trainen” 

Onze aanbeveling is dat deelnemers en trainer(s) worden verzocht zich te melden als zij binnen 14 dagen na 

het volgen van de training positief op corona worden getest. 

 

7.0 Melding na afloop 

 

• Deelnemers worden dringend verzocht om in het algemeen belang van de volksgezondheid aan de trainer te 

melden indien hij / zij binnen 14 dagen na afloop van de training positief wordt getest op corona. 

  De trainer zal dan alle overige deelnemers van de training, de accommodatieverschaffer en de eventuele 

klant (opdrachtgever) anoniem van en dergelijke melding op de hoogte stellen. 

• De trainer informeert  alle deelnemers van de training, de accommodatieverschaffer en de eventuele klant 

(opdrachtgever)  indien hij / zij zelf binnen 14 dagen na afloop van de training positief wordt getest op corona. 

  

Link naar pagina van de overheid:  
Rijksoverheid aangescherpte maatregelen 

 

  

Trainingsinstellingen worden expliciet genoemd bij uitzonderingen 

Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) - en activiteiten buiten (max 40):  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen
https://nobtra.nl/?utm_source=Update+Corona+Protocol+Veilig+Trainen+29+september&utm_medium=e-mail&utm_campaign=


• onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang; 

  

We roepen wel op het “protocol veilig trainen” zeer zorgvuldig te volgen. 
Iedereen is erbij gebaat dat Trainingen op locatie door kunnen gaan. 
Download het aangepaste protocol veilig trainen 

  

Wil je ons LinkedIn bericht delen, zodat iedereen zich aan de regels houdt: 

LinkedIn update 

 

  

  

TIP: 
 

 
 

De NOBTRA gaat LIVE! Heb jij je al aangemeld voor ons congres op 30 oktober 2020? 

Deze congres dag wordt een mix van online trainen en offline netwerken. 

NOBTRA live is een geweldige combinatie tussen netwerken, top trainingen en dat alles vanuit je eigen huis! 

 

Op 30 oktober aanstaande zal vanaf 9.00 uur het grootste ONLIVE congres voor trainend Nederland 

plaatsvinden in samenwerking met Dutch Training Professionals. De dag staat geheel in het teken van trainen 

en opleiden. 

Leden (€25) en niet-leden (€50) zijn van harte welkom voor een hele dag inspiratie! Je kunt met je ontbijt op 

schoot collega's ontmoeten en inspirerende workshops en lezingen bijwonen. 

Meer informatie: Nobtra.Live 

 

Met warme groet, 

 

Karima Matser 

Voorzitter 

Erkenningen Opleidingen         

   

Website: www.nobtra.nl   

Mail: info@nobtra.nl 
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