
   
 
 

Corona Protocol Centrum Vertrouwenspersonen Plus 
 
Dit protocol is een bewerking van het protocol zoals dat is samengesteld door 

Bodymind Opleidingen te Rotterdam. Waarvoor onze dank. Eventuele vragen 
kun je richten aan: info@cvp-plus.nl. 

 
 

Doel van dit protocol  
Dit protocol is bedoeld om zolang het coronavirus nog niet onder controle is, 

heldere kaders te stellen. Het beoogt het besmettingsgevaar voor alle bij de 
opleidingen van Centrum Vertrouwenspersonen Plus betrokken personen 

(deelnemers, medewerkers, docenten/trainers) te minimaliseren. De 

richtlijnen van het RIVM worden hierbij als uitgangspunt genomen.  
 

We willen hier graag een onderscheid maken tussen besmettingsrisico en de 
kans op een ernstig verloop van de ziekte. In het eerste geval zullen we ons 

strak aan dit protocol houden: dit mondiale probleem kan alleen maar het 
hoofd geboden worden als iedereen er zo serieus mogelijk een bijdrage aan 

levert. In het tweede geval zullen we het gesprek met de betreffende 
deelnemer aangaan. We geloven in ieders zelfbeschikkingsrecht en willen daar 

transparant en gelijkwaardig in communiceren.  
 

De Opleiding tot Vertrouwenspersoon en de anderhalve meter 
maatschappij  

We vinden dat we als opleidingsinstituut een zekere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te nemen hebben. Daarom stellen we in dit document 

heldere kaders met de intentie alle bij Centrum Vertrouwenspersonen Plus 

betrokkenen binnen de RIVM-richtlijnen optimaal te laten functioneren.  
Deelnemers die nog vragen of opmerkingen hebben, kunnen terecht bij de 

contactpersoon van Centrum Vertrouwenspersonen Plus, Lilian Vermeulen. Dit 
kan via het volgende mailadres: info@cvp-plus.nl. 
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Overzicht  
We realiseren ons dat het nogal wat leeswerk vraagt, dit protocol. Dus laten 

we beginnen met een kort overzicht. Alle informatie over onderstaande punten 
kun je terugvinden op de volgende bladzijdes.  

 
Dit protocol geldt voor iedereen (deelnemers, docenten, medewerkers);  

• We werken met een vragenlijst die inzicht geeft in welke risicogroep je 

valt. Deze vragenlijst wordt 2 dagen voor aanvang van een activiteit 

door jouzelf ingevuld;  

• Afhankelijk van in hoe (on)gezond je bent, kun je wel of niet 

deelnemen;  

• Alle deelnemers houden de anderhalve meter afstand in acht;  

• Er zijn diverse hygiënemaatregelen die de intentie hebben de kans op 

besmetting te minimaliseren; bv handen wassen en niezen in elleboog. 

• Het gebruik van mondmaskers is facultatief.  

 

 

  



   
 

Algemene kaders  
1. Algemene geldigheid  

De kaders die we in dit protocol schetsen, gelden voor iedereen: 
docenten/trainers en deelnemers. Als je je niet houdt aan deze kaders, kun je 

niet deelnemen.  
 

2. Objectieve criteria  
Vanuit de RIVM risicogroep-classificatie is een triage-vragenlijst opgesteld. 

Aan de hand van deze vragenlijst wordt bepaald of je kunt deelnemen.  
 

3. Minimaliseren van risico op besmetting  
Door de triage-vragenlijst precies 2 dagen voor aanvang in te vullen, kan goed 

bekeken worden tot welke risicogroep je behoort. Deelname is voorbehouden 

alleen aan diegenen met een laag risico dat ze besmet zijn. Bij aanvang van 
elke lesdag vindt nog een laatste check plaats door de trainers.  

 
4. Persoonlijke verantwoordelijkheid  

Niet alleen vul je de triage-vragenlijst eerlijk en accuraat in; ook een 
eventuele wijziging tijdens de trainingsdagen zelf geef je direct aan de trainers 

door (voor de trainers zelf geldt: aan elkaar). Daarnaast houd je je aan dit 
protocol en dus ook aan de door het RIVM vastgestelde gedragsrichtlijnen.  

 
5. Verantwoordelijkheid van Centrum Vertrouwenspersonen Plus 

Voor zover dat van ons naar redelijkheid kan worden verwacht, zijn wij 
verantwoordelijk voor de implementatie en naleving van dit protocol. Bij 

verschil van inzicht heeft Centrum Vertrouwenspersonen Plus, in de persoon 
van de trainer/docent en/of een andere representant van het 

opleidingsinstituut, het laatste woord.  

 
6. Gezamenlijke verantwoordelijkheid  

Binnen deze richtlijnen zullen wij doen wat we kunnen om alle trainingen 
zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij onze visie en doelstelling. Van onze 

deelnemers en studenten verwachten we eenzelfde positieve, op 
mogelijkheden gerichte houding. Vanuit deze attitude willen we graag telkens 

het gesprek met elkaar aangaan.  
 

7. Zelfbeschikkingsrecht  

Hier willen we een onderscheid maken tussen het risico op dat je anderen 

besmet (dat willen we minimaliseren) en het risico dat mensen besmet raken 

die een grotere kans hebben op een ernstig verloop van de ziekte. In dat 

laatste geval willen we de deelnemer zelf meer inspraak geven. Zo is het 

dragen van mondmaskers en deelname voor groep B’ers (zie volgende 

bladzijde) een eigen keuze. 

  



   
 
 

Werkwijze tijdens trainingsdagen  
Centrum Vertrouwenspersonen Plus draagt zorg voor:  

a. heldere afspraken, conform de RIVM-richtlijnen, met de centra waar de 
trainingen georganiseerd worden; Dit betekent onder andere dat de ruimtes 

waar gewerkt wordt groot genoeg zijn om op 1,5 meter van elkaar te werken.  

b. heldere afspraken met de deelnemers over de voorwaarden voor fysieke 

aanwezigheid (triage-vragenlijst);  

c. heldere afspraken met de deelnemers over de gedragsregels, conform 

RIVM-richtlijnen.  
 

De trainers dragen zorg voor:  
a. de aanwezigheid van voldoende ontsmettingsgel (bij de ingang en/of voor 

iedere deelnemer een verplicht eigen flesje);  

b. het openen en sluiten en daarna ontsmetten van de deur naar de zaal;  

c. het zo goed mogelijk schoonhouden en ventileren van de zaal;  

d. voldoende papieren tissues in de zaal; 

e. een eigen werkmap en notitieblok en een eigen pen; 
f. afspraken rondom looproutes in de trainingsruimte. 

 
 

Alle deelnemers en trainers dragen zorg voor:  

a. een eigen drinkfles. Deze drinkfles wordt alleen door de eigenaar 

aangeraakt;  

b. dat iedereen de 1,5 meter afstand van elkaar kan houden; 
c. het structureel wassen/ontsmetten van de handen (bij binnenkomst in en 

vertrek uit de zaal, voor en na een toiletbezoek; 
d. dat ze een vaste zitplaats kiezen voor de gehele trainingsdag. 

 

 


