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Deze brief is een aanvulling op eerdere communicatie die verstuurd is m.b.t. ons beleid en onze
maatregelen m.b.t. het coronavirus (dit alles is te vinden op: https://www.aendtotaal.nl/contact).
Tijdens de toespraak van 14 december zijn weer aanvullende maatregelen aangekondigd en verkeren
we in staat van ‘lockdown’. Nog niet eerder hadden we te maken met winkels die gesloten waren en
wederom zijn publiek toegankelijke gebouwen gesloten en moeten ook scholen weer overstappen op
onderwijs op afstand. Echter zijn er nog steeds uitzonderingen zoals de uitzondering voor
praktijkonderwijs (zie het kopje: Naar welke richtlijn(en) kijken wij?). De samenvatting is: klassikale
praktijktrainingen vormen een uitzondering en mogen nog steeds doorgaan al zullen we dat
zeker niet aanmoedigen. We behouden sowieso onze bekende maatregelen en alternatieven en
voegen daar een aantal dringende adviezen aan toe.

Naar welke richtlijn(en) kijken wij?
-

We kijken naar de door de rijksoverheid gepubliceerde pagina:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelentegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven.
o Op deze pagina zijn onder het kopje Regels voor binnen en buiten zijn onder het
kopje Gesloten locaties benoemd welke locaties gesloten zijn: daar vallen bedrijven als
A&D Totaal niet onder.
o Wederom onder het kopje Regels voor binnen en buiten zijn onder het kopje
Binnenruimtes waar mensen op 1 plaats zijn: maximaal 30 personen benoemd voor
welke locaties geldt dat er een maximum van 30 personen geldt. Daaronder kijken wij
naar:
▪ onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang; instellingen die
onderwijs verzorgen voor kwetsbare leerlingen,
examens/tentamens/praktijklessen afnemen of kinderen opvangen van ouders
in een cruciaal beroep.
▪ zorginstellingen.
▪ bedrijven en andere organisaties voor het verrichten van dagelijkse
werkzaamheden.
o Op deze pagina zijn onder het kopje Onderwijs en opvang de regels benoemd voor
het reguliere onderwijs in Nederland. Als dienstverlener/trainingsinstelling vallen we
officieel niet onder de regels die gelden voor basisscholen, voortgezet onderwijs,
MBO, HBO en Universiteiten. We kijken hier wel naar om ons eigen beleid te vormen.
Ook bij de deze onderwijsinstellingen gelden uitzonderingen, zoals de uitzondering
op het praktijkonderwijs.

Aangepaste routekaart A&D Totaal: onze dringende adviezen
In onze op 14 oktober gepubliceerde routekaart hadden we op basis van de destijds beschikbare
informatie gesteld dat we bij risiconiveau ‘lockdown’ alleen praktijkopleidingen op afstand zouden
verzorgen. Dit is vervangen door een dringend advies om praktijktrainingen op afstand te (laten)
volgen. Toch zullen we ook klassikale praktijkopleidingen blijven aanbieden wanneer een aantal extra
adviezen opgevolgd worden. De aanpassingen in onze eigen routekaart zijn gedaan op basis van
aangepaste richtlijnen van de overheid en door voortschrijdende inzichten. De vernieuwde routekaart
is op onze website te vinden. Dit zijn onze dringende aanvullende adviezen in deze tijd van ‘lockdown’:
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Kies alleen voor klassikale praktijktrainingen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (denk
hierbij aan diverse veiligheidstrainingen zoals BHV-trainingen, EHBO-trainingen en
veiligheidsproceduretrainingen) en wanneer:
o een alternatief via e-learning en praktijk op afstand niet mogelijk/beschikbaar is.
of
o de cursusgroep niet de middelen heeft om e-learning en praktijk op afstand te volgen.
In het geval dat een dergelijke training toch klassikaal georganiseerd dient te worden, dan gelden de
volgende dringende adviezen:
o Laat de klassikale praktijktraining op uw eigen locatie plaatsvinden waar uw medewerkers zelf
ook werkzaam zijn. Hiermee willen we het aantal reisbewegingen beperken;
o Laat zoveel mogelijk medewerkers van dezelfde locatie deelnemen aan trainingen. Het gaat
hier dus om medewerkers die in de dagelijkse werkzaamheden al bij elkaar op locatie werken.
Probeer dus zoveel mogelijk te voorkomen dat medewerkers van meerdere locaties (die
normaliter dus niet met elkaar samenwerken) bij elkaar op een training verschijnen.
Verder gelden alle overige landelijke maatregelen/adviezen en eerder door ons verspreide informatie
waaraan een locatie bijvoorbeeld moet voldoen voor een klassikale training. Kijk daarvoor ook
hieronder bij het kopje Waar staan we nu?

Waar staan we nu?
Omdat we begrijpen dat het veel informatie is die ook nog eens regelmatig verandert, hierbij een
korte opsomming van de informatie die op dit moment belangrijk is. Alle gepubliceerde informatie is
te vinden op https://www.aendtotaal.nl/contact onder het kopje Voorzorgsmaatregelen Coronavirus:
- Instructie cursisten en medewerkers bij praktijktrainingen in een 1,5 meter samenleving: een
document met alle informatie voor de cursisten en medewerkers van A&D Totaal. Deze
informatie dient door uzelf aan de cursisten verstrekt te worden voorafgaande aan een
klassikale praktijktraining.
- Voorbereiding op praktijktrainingen in een 1,5 meter samenleving: een document met
aanvullende informatie wanneer u een klassikale praktijktraining verzorgt op uw eigen locatie.
Waar moet de ruimte bijvoorbeeld aan voldoen?
- De routekaart van A&D Totaal versie 15 december 2020: de maatregelen die we nemen en
oplossingen die we bieden bij de diverse risiconiveaus.
- Brief 15 december: deze brief.
- Voor een indruk van onze trainingen en maatregelen, bekijk onze video op:
https://www.aendtotaal.nl/blog/15/video-aend-totaal-in-coronatijd.

We willen iedereen ontzettend bedanken voor het vertrouwen in onze maatregelen en
oplossingen dit jaar en we wensen iedereen veel succes in deze lastige tijd!
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