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Praktijktrainingen in een 1,5 meter samenleving: 

update 
 

Datum:  29-09-2020 

Betreft:  Praktijktrainingen in een 1,5 meter samenleving: update 

 

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). De 

persconferentie van maandagavond 28 september geeft aan dat we ons weer op een kritisch punt 

begeven. Om ‘paniekvoetbal’ en dus overhaaste beslissingen te voorkomen, zijn we daarom van 

mening geweest deze brief te moeten versturen. 

Waar staan we nu? 

- We hanteren een streng coronabeleid bij onze trainingen. We geven inmiddels een paar 

maanden les op deze manier en hebben de teugels hierin niet laten vieren (waar dat elders in 

de maatschappij helaas wel gebeurd is). 

- Onze klanten en cursisten zijn erg te spreken over dit beleid en deze maatregelen. 

- We blijven dit beleid streng handhaven totdat er een vaccin is. 

- Wettelijk gezien mogen onze trainingen gewoon door blijven gaan, onze trainingen vallen 

ruim onder de grens van 30 personen. 

- In de regio’s waar wij lesgeven is de situatie nog lang niet zo kritisch als in het westen van het 

land. 

- Onze planning zit momenteel behoorlijk vol en er is veel energie besteed om trainingen die 

eerder geannuleerd zijn opnieuw ingepland te krijgen. We hebben daarvoor veel extra 

maatregelen genomen om dit rond te krijgen. We vragen onze klanten daarom om geen 

overhaaste beslissingen te nemen en de komende drie weken af te wachten wat er gebeurt. 

We zijn echt in staat heel veilig op te leiden, heb vertrouwen hierin! 

- Onze medewerkers zijn bereid (en hebben deze middelen van ons gekregen) om met 

mondkapjes of gelaatsschermen te gaan werken als het beleid van onze klanten daarom 

vraagt of wanneer zij zich daar zelf prettiger bij voelen. Het staat cursisten sowieso vrij om zelf 

mondkapjes te dragen als het beleid van uw organisatie hier om vraagt, of wanneer een 

individu zich hier prettiger bij voelt. Informeer bij ons of geef aan wanneer jullie hier 

wensen in hebben! 

- We wijzen onze klanten op onze annuleringsvoorwaarden. Hoewel we altijd proberen te 

voorkomen om kosten voor annuleren of verzetten door te moeten berekenen, zullen we deze 

voorwaarden helaas in werking moeten stellen zo lang we wettelijk gezien gewoon mogen 

trainen. We kunnen ons personeel niet opnieuw inplannen op korte termijn en we maken bij 

annuleringen op korte termijn veel onkosten. 

- We hopen er uiteraard niet op: maar mocht in de komende tijd door de overheid toch weer 

besloten worden om nog strengere maatregelen te hanteren waardoor praktijktrainingen niet 

mogelijk zijn, dan grijpen we weer terug naar eerder bewezen methodes met e-learning en 

livestreams. De oproep aan jullie zal dan zijn: geen paniek, laat de geplande data voor 

praktijktrainingen staan en schakel over op deze alternatieven. Gelukkig hebben we daar nu 

veel ervaring mee en is dit zeer positief ervaren door onze klanten en cursisten. 

- Veiligheid blijft voorop staan! We houden ons strikt aan de richtlijnen van de overheid. De 

persconferentie van gisteren is vooral een dringende oproep om je te houden aan de al 

geldende richtlijnen. Zoals aangegeven is dat bij A&D Totaal al maanden het geval geweest en 

blijven we dat doen. Daarbij komt dat voor veel bedrijven geldt dat de bevoegdheid van 

medewerkers dreigt te verlopen of al verlopen is (bijvoorbeeld bij BHV en EHBO), mede 

doordat eerder geplande trainingen al verzet zijn. Dat is een risico wanneer trainingen weer 

verzet gaan worden. Voor nu betekent dat dus: laat praktijktrainingen staan en wacht de 

komende weken af. Daarna kunnen we hopelijk de huidige manier van werken blijven 
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handhaven en anders schakelen we over naar onze eerder genoemde alternatieven om 

iedereen toch geschoold te krijgen. 

- Op onze pagina https://www.aendtotaal.nl/contact vind je alle actuele documenten over ons 

beleid en onze maatregelen. 

- Voor een indruk van onze trainingen en maatregelen, bekijk onze video op: 

https://www.aendtotaal.nl/blog/15/video-aend-totaal-in-coronatijd. 

 

Bedankt voor jullie vertrouwen zover! 

https://www.aendtotaal.nl/contact
https://www.aendtotaal.nl/blog/15/video-aend-totaal-in-coronatijd

