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Uitgangspunt van dit protocol zijn de 
geldende adviezen en maatregelen 
van het RIVM en Rijksoverheid. 
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Algemeen (cursief wordt bekend verondersteld) 
– De RIVM-richtlijnen en de Algemene regels van de Rijksoverheid zijn leidend. Dat 
betekent op het moment van schrijven (maar bekijk altijd de actuele online 
adviezen!): 
 

• We houden altijd 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar 
• We wassen onze handen vaak en goed. Indien mogelijk, neem zelf desinfecterende 

gel mee. 
• We schudden geen handen. 
• We niezen/hoesten in onze elleboog en raken met onze handen ons gezicht niet aan. 
• Je komt alleen naar de workshop als je geen klachten hebt die kunnen wijzen op het 

coronavirus. Heb je verschijnselen zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, (lichte) 
hoest en verhoging of koorts (vanaf 38 graden) dan blijf je thuis. Ook wanneer 1 van 
je gezinsleden deze klachten heeft, blijf je thuis 

• Specifiek voor de workshops: In tegenstelling tot voorheen kunnen we geen koffie, 
thee en wat lekkers verzorgen. Neem dit dus zelf mee. 
– Een deelnemer dient zich van te voren te hebben aangemeld en kan niet 
spontaan/last minute deelnemen aan een workshop. 
– De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiëne maatregelen voor. Dat betekent dat op 
toiletten zeep en papieren handdoekjes voorradig zijn. 
 
Workshopruimte:  

• Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. 
• Zorg dat stoelen en/of tafels op 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn. 
• Ieder heeft zijn eigen vaste zitplaats. 
• Zorg dat er in de workshopruimte bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende 

gel en oppervlaktesprays liggen. 
• Reinig gebruikte cursusmaterialen voordat de workshop begint. 
• Iedere cursist krijgt zijn/haar eigen materiaal, er wordt niet gedeeld met elkaar. 
• Maak contactoppervlakken en aanraakpunten van tevoren en na afloop schoon op 

de reguliere wijze. 
• Zorg dat deuren van ruimtes en looproutes open blijven staan, zodat er minder 

aangeraakt hoeft te worden. 
• Zie erop toe dat op de locatie looppaden zijn aangegeven om 1,5 meter afstand te 

kunnen reguleren. Indien mogelijk door een ingang naar binnen en door een andere 
uitgang naar buiten. 

• Het is van belang dat de ruimte goed wordt geventileerd, bij voorkeur via natuurlijke 
ventilatie (roosters boven een raam, kieren). Of anders via mechanische 
ventilatiesystemen die verse lucht van buiten halen (dus niet recirculeren!). Goed 
ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en 
gezond binnenklimaat. 
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Hygiëne Workshop:  
• Deelnemers en workshopgever wassen hun handen met zeep voor aankomst in het 

gebouw. 
• Deelnemers gaan 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar binnen en nemen plaats. 
• Bij binnenkomst in de workshopruimte wassen deelnemers en workshopgever hun 

handen met de desinfecterende gel of spray. Tussendoor en bij het verlaten van het 
lokaal doen ze dit opnieuw. 

• Deelnemers en workshopgever nemen na binnenkomst hun eigen tafels/stoelen af 
met desinfecterende spray en herhalen dit bij het verlaten van de ruimte. 

• Na afloop en gedurende eventuele pauze gaan deelnemers wederom 1 voor 1 met 
1,5 meter afstand naar binnen/buiten. 

• De workshopgever geeft de deelnemers een uitgebreide instructie over de wijze 
waarop het protocol van de workshop moet worden uitgevoerd. 

• Workshopgever en deelnemers spreken elkaar aan op ongewenst gedrag bij 
overtreding van de regels. 

• De workshopgever mag niet naast de deelnemers komen zitten / staan en meekijken 
voor advies, want dan houden we niet de juiste afstand. Uiteraard krijgen deelnemers 
ook tijdens de workshop veel tips en tricks en kan men, op 1,5 meter afstand, al hun 
vragen stellen. 

• De workshop-inhoud kan qua inhoud worden gewijzigd en/of aangevuld, om te 
voldoen aan de richtlijnen.  

• De workshop duurt maximaal 2 uren. 
 
Indeling Workshopruimte:  
1. Alles is gericht op afstand van 1,5 meter, ook rondom de tafel/stoelen. 
 
2. Aantal deelnemers is afhankelijk van de grootte van de beschikbare ruimte. 12 
deelnemers is het maximum.  
 
3. De opstelling en benodigd materiaal (beeldscherm en flipover(s)) dient al gereed te 
staan vóór aankomst van de deelnemers. 
 
Disclaimer: 
Dit protocol is een levend document dat aangepast wordt naar aanleiding van de 
actuele situatie in Nederland. Het document is zorgvuldig samengesteld op basis van 
de nu beschikbare informatie, desondanks kan het zo zijn dat sommige teksten niet 
meer actueel of juist zijn. Mochten de maatregelen wederom aangescherpt worden, 
waarbij niet voldaan kan worden aan deze aanscherpingen, dan zullen workshops 
geen doorgang vinden. 
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