Opleidingen binnen de richtlijnen van het RIVM
De Corona maatregelen worden vanaf 1 juni versoepeld. Vanaf 1 juni mogen we groepen tot 30
personen ontvangen, vanaf 1 juli groepen tot 100 personen. En dat betekent dat je vanaf dat
moment bij VNG Connect kunt kiezen. Natuurlijk zijn veel van onze opleidingen digitaal te
volgen. Maar soms is het juist fijn om een opleiding of training op locatie te volgen. Omdat het
makkelijker is om de docent vragen te stellen of met een netwerk van professionals dieper in
te gaan op een onderwerp. Hoe deze trainingen er binnen de richtlijnen van het RIVM uitzien,
leggen we graag uit.
Om te zorgen dat je veilig kunt deelnemen aan de trainingen volgen we natuurlijk strikt de
richtlijnen van het RIVM. En daarbij nemen we een aantal extra maatregelen.

1,5 meter afstand gegarandeerd

Op alle locaties zijn de zaalindelingen – flink – aangepast. Zo kunnen we voor
iedere groepsgrootte de anderhalve meter waarborgen. Veel locaties zijn
ingedeeld in verschillende zones en er zijn looproutes aangebracht.

Extra hygiëne

Op alle locaties kun je bij binnenkomst desinfecterende handgel verwachten.
En natuurlijk wordt er de hele dag extra schoongemaakt: van liftknoppen tot
toiletten, tafels en deurklinken.

Centraal gelegen locaties

Voor onze opleidingen en trainingen kiezen we voor centraal gelegen locaties.
Niet alleen goed bereikbaar met het openbaar vervoer, maar ook met de auto.

Cateringaanbod

Zoals altijd staan de thee en koffie klaar en kun je bij sommige opleidingen
een lunch verwachten. Het cateringaanbod is natuurlijk wel aangepast aan de
geldende maatregelen. Hoe dat er precies uit ziet, is per locatie verschillend.

Locaties

Voor je opleiding begint, ontvang je van ons het adres van de trainingslocatie.
Op de website van de locatie kun je precies zien welke maatregelen zij nemen.

Volg je een training of opleiding bij VNG Connect? Dan verwachten we ook van jou dat je je aan
de richtlijnen van het RIVM houdt. Dat betekent:
Heb je klachten? Blijf thuis

Was vaak je handen

Hoest en nies in je elleboog

Houd 1,5 meter afstand

Schud geen handen

Gebruik papieren zakdoekjes

