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Beste deelnemer, 

Vanaf 15 maart gaat het Bert Hellinger Instituut weer open voor fysieke bijeenkomsten. Als 
trainingsinstelling met privé locaties mogen we weer opleidingen en workshops geven. De formele 
maatregelen staan ons toe om met groepen tot max. 30 personen met 1,5m afstand bij elkaar te komen. We 
kunnen dit echter alleen mogelijk maken als we ons met z’n allen strikt houden aan ons corona-protocol. We 
vragen je dan ook om het onderstaande protocol aandachtig door te nemen. 
In dit bericht laten we je weten hoe we zullen werken, je krijgt apart nog een uitnodiging voor het 
eerstvolgende opleidingsblok. 

Aanpassingen 
We hebben onze locatie 1,5 meter proof ingericht zodat iedereen op een veilige manier aanwezig kan zijn. 
Onze locaties bieden voldoende ruimte en daar waar nodig hebben we schermen geplaatst. In de 
trainingszalen en lunchruimte is de inrichting aangepast. Verder hebben we gezorgd voor:
•desinfectiemiddel en tissues in alle ruimtes
•mondkapjes beschikbaar
•schermen tussen deelnemers indien nodig
•voldoende ventilatie (neem graag een extra vest mee)
•per persoon verpakte/geserveerde lunch•extra schoonmaakrondes

Wanneer je in de trainingszaal op je stoel zit, hoef je geen mondkapje te dragen. We verwachten dit wel 
wanneer je je door ons pand beweegt voor bijvoorbeeld toiletbezoek of de lunch en als onze trainers daarom 
vragen, bijvoorbeeld bij het oefenen of representeren. 
We vragen je om je handen regelmatig te wassen en/of het desinfectiemiddel daartoe te gebruiken. De 
trainers zelf dragen een mondkapje zodra zij zich door de zaal of het pand bewegen. Dit geldt ook voor onze 
andere collega's. Mocht je zelf geen mondkapje hebben of deze vergeten zijn, dan hebben we een 
wegwerpexemplaar voor je. 

Covid-triage 
We vragen je, de ochtend voordat je naar onze locatie komt, de Covid-triage in te vullen. Je kunt deze Covid-
triage vinden in de uitnodiging die je voor aanvang van het blok ontvangt.




