
Straks ontmoeten wij elkaar terug op één van onze klassikale leerprogramma’s. Uiteraard werken wij nauw samen met onze 
partners en hotels om onze programma’s veilig en corona-proof te laten plaatsvinden. Wij volgen hier de richtlijnen van Federgon 
en Sciensano strikt op zodat wij u een optimale én veilige trainingsbeleving kunnen garanderen.

Gelieve voor aanvang van de training dit document grondig na te lezen.  Want deelnemen aan een IFBD-training, betekent dat je 
akkoord gaat met dit ‘Samen Veilig Leren Pact’. 

DE 1.5 METER TRAININGEN…
 f Alle vergaderzalen zijn aangepast om 1,5 meter afstand te garanderen tussen de verschillende deelnemers  

(zowel tussen de zitplaatsen als bij de doorgangen).
 f Waar mogelijk opteren wij voor losse tafels. 
 f IFBD beperkt het aantal deelnemers per sessie.
 f Onze hotels beperken het aantal groepen per dag om de nodige afstand en veiligheid te kunnen garanderen.  

Pauzes worden strikt ingepland. 

MONDKAPJES EN HANDGEL
 f  Uiteraard wordt tijdens de training – conform de richtlijnen van Sciensano – door iedereen een mondkapje gedragen.  

IFBD voorziet voor elke deelnemer een chirurgisch mondkapje, individueel verpakt en een eigen potje handgel.
 f  Bij binnenkomst van elke opleidingslocatie is een ‘touch free’ handgel station. Iedereen is verplicht bij binnenkomst  

om de handen te ontsmetten.
 f  Zowel aan de ontvangstbalie als in de zaal zelf, is desinfecterende handgel voorzien.  

OPENBARE RUIMTES HOTELS
 f 	Elke	2	uur	en	na	elke	break	/	lunch:	schoonmaken	van	openbare	ruimtes,	koffie	machines,	deurklinken,	stoelen	&	tafels.	
 f  Maximum 2 personen zijn toegelaten in de toiletten.
 f  Volg de routes uitgestippeld in de opleidingslocatie. 

UITRUSTING VERGADERZALEN
 f  Maximum 1 persoon per tafel, 1,5 meter afstand tussen de deelnemers.
 f 	Elke	deelnemer	heeft	een	eigen	flesje	water,	wegwerpbeker	&	voorverpakt	muntje,	na	de	lunch	wordt	dit	vervangen.
 f 	Flipchart,	scherm	&	beamer	wordt	na	elke	meeting	gedesinfecteerd.
 f 	Pen	&	papier	is	op	aanvraag	verkrijgbaar.	Wij	raden	u	aan	uw	eigen	materiaal	te	voorzien.
 f  Onze hotels beschikken allen over volautomatische luchtregeling met toevoeging van verse lucht. 

RUIMTE
 f 	Ruimte	voor	onthaal	&	pauzes	is	ruim	genoeg	om	elke	deelnemer	1,5	meter	afstand	te	geven.
 f 	Koffiemachine	wordt	enkel	bediend	door	ons	personeel	en	wordt	regelmatig	ontsmet.
 f  Het personeel is voorzien met een mondmasker.
 f 	Vloerstickers	aan	1,5	meter	zijn	voorzien	aan	het	wachtpunt	voor	koffie.
 f  Voorverpakte cake, chocolade wordt met voldoende afstand uit elkaar gelegd.
 f  Break out ruimte is voorzien met cocktailtafels, indien mogelijk voorzien met plexiglas.

LUNCH
 f 	Wij	voorzien	voor	elke	deelnemer	een	individueel	verpakte	lunch	box	met	broodjes,	fruit	&	drankje.	U	kunt	steeds	uw	

eigen lunch meebrengen, indien u dit verkiest.
 f  Deelnemers met allergieën of vegetariërs dienen dit 2 dagen op voorhand door te geven.
 f 	Lunch	gaat	zittend	door	in	de	hiervoor	bestemde	ruimte	met	1,5	meter	afstand	tussen	tafels	&	stoelen.	Dit	is	ofwel	de	

trainingsruimte zelf, de open lucht (indien de weeromstandigheden dit toelaten) of elke andere individuele locatie voor 
de deelnemer. In Gent (Holiday Inn Express) en Genval (Château du lac) voorziet het IFBD voor elke deelnemer een hotel-
kamer waar de lunch in alle veiligheid individueel kan plaatsvinden. IFBD neemt de extra kost voor haar eigen rekening.

 f  Persoonlijk materiaal van de deelnemers (laptops, notaboekjes) worden niet meegenomen naar de openbare ruimtes en 
moeten in de vergaderzaal blijven.

Samen veilig leren pact
Zo houdt IFBD haar trainingen Corona-proof ...



DIT VERWACHTEN WIJ VAN U TIJDENS DE TRAINING …

1. Voorafgaand aan de training
 f  Lees aandachtig dit ‘Samen Veilig Leren Pact’.
 f  Reis zoveel mogelijk alleen.
 f  Blijf thuis bij de geringste klachten en informeer onze Customer Service (info@ifbd.be) hierover.
 f  Het is aangeraden de Corona App te downloaden en ook anderen aan te sporen dit te doen.  

2. Aanvang training
 f  Kom niet vroeger dan 10 minuten voor aanvang van de training in de opleidingslocatie.
 f  De trainer of IFBD hostessen registreren je aanwezigheid zodat noch balpen noch papier moet rondgaan in het leslokaal.
 f  De aanwezigheidslijst wordt nauwgezet bijgehouden in het kader van een eventuele contact tracing.
 f  Desinfecteer bij aankomst én verlaten van de zaal steeds je handen.
 f  Draag steeds je mondkapje, zelfs bij het respecteren van de 1.5 meter afstand.
 f  Vermijd alle fysiek contact, handenschudden, …
 f  Trainingsmateriaal zoals het cursusmateriaal, papier, pennen, … liggen klaar op elke werkplek.  Deze worden niet gedeeld 

met andere deelnemers.
 f 	Wij	hanteren	het	LIFO-principe	(last	in	–	first	out)	voor	het	binnenkomen	en	verlaten	van	de	trainingszaal.	Wie	eerst	

binnenkomt in de trainingsruimte, gaat op de plaats zitten die het verst van de ingang is verwijderd en zo wordt de zaal 
gevuld. U behoudt de ganse dag uw eigen lesplek.

 f  De trainer herinnert bij aanvang en tijdens de training de deelnemers aan het respecteren van alle veiligheidsregels  
en -afspraken (social distancing en hygiëne).  In de documentatiemap is een praktische steekkaart te vinden met de 
afgesproken gedragsregels. 

 f  De deur van het leslokaal blijft – bij voorkeur – de ganse dag open. Indien dit niet kan (door bvb lawaaihinder) kan  
alleen de trainer de deur openen of sluiten.

 f  Volg steeds de algemene richtlijnen van het IFBD én van de desbetreffende trainingslocatie. 

3. Tijdens de training
 f  Hou steeds 1.5 meter afstand en draag uw mondmasker en ontsmet op regelmatige tijdstippen uw handen. 
 f  De trainer respecteert de ganse dag de 1.5 meter regel, ook tijdens de oefenmomenten.
 f  Indien een deelnemer zich hier niet aan houdt, kan de trainer de betrokken deelnemer vragen het gebouw te verlaten,  

in het belang van de andere deelnemers. 
 f  De timing van de pauzes en de lunch wordt de dag zelf vastgelegd, ifv de grootte  van de groep en de bezetting van de 

opleidingslocatie.  Deze timing wordt door de trainer strikt gevolgd om contact met andere bezoekers te vermijden.
 f  Niet de trainer maar elke individuele deelnemer blijft verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheidsregels  

van dit pact.

4. Na de training
 f  Wij voorzien geen drink bij afsluiting van het programma.
 f  Desinfecteer je handen bij het verlaten van de zaal.
 f  Verlaat de zaal, conform het LIFO-principe.

WANNEER BLIJF JE THUIS? 
 f 	Bij	de	geringste	klacht	of	minimale	symptomen,	blijf	je	thuis.	Meld	dit	graag	zo	snel	mogelijk	aan	onze	Office	Manager	

(info@ifbd.be). Dit geldt niet alleen voor onze deelnemers maar ook voor trainers, onthaalmedewerkers en iedereen op 
de opleidingslocatie. Dezelfde afspraken zijn met onze hotels en seminar centra gemaakt

 f  De eindbeslissing om al dan niet aan een training deel te nemen, ligt bij de individuele persoon. Bij twijfel of risico, raad-
pleeg steeds je huisarts. Want medische (on-)geschiktheid kan alleen door een bevoegd persoon worden beoordeeld.

 f  In geval van positieve Corona-testing tijdens of vlak na de training, ben je vrij ons hierover te informeren. Wij zullen  
echter uw persoonlijke gegevens alleen delen met de bevoegde instanties – conform de privacy wetgeving – gezien  
wij geen actieve rol mogen spelen in de uitvoering van de contacttracing.    

De medewerkers van IFBD en van alle trainingslocaties behouden het recht om deelnemers met verkoudheidsklachten, koorts of 
zij die de veiligheidsvoorschriften niet respecteren, de toegang te ontzeggen.  

Het IFBD team.  


