
 

COACHINGENT CORONA PROOF 
-19 regels bij face-to-face gesprekken- 
 
We doen er alles aan om de opstart van onze praktijkruimtes op een veilige manier te organiseren, dit 
volgens de voorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad (https:www.info-coronavirus.be). 
Wij garanderen dat deze 19 regels effectief worden nageleefd. Weet dat we nog steeds 
loopbaanbegeleiding ONLINE ook aanbieden.  
 
 

1. Bij binnenkomst worden de handen ontsmet door de coachee. 

2. De coach voorziet in de gang én in de praktijkruimte gel mét alcohol (minstens 60%). 

3. Er zijn papieren zakdoekjes en een gesloten vuilnisbak voorhanden in de praktijk. 

4. Er worden geen handen gegeven, niet in ’t begin, noch op het einde. 

5. Alle deuren worden open en toe gedaan door de coach of contactloos door de klant. 

6. Er wordt altijd een veilige afstand voorzien van 1.5 meter, bij voorkeur zelfs 2m. 

7. Mondmaskers zijn niet verplicht, maar mag door de klant of coach gebruikt worden. 

8. Mondmaskers moeten wel als de 1.5m niet gerespecteerd kan worden. 

9. Er worden geen wachtruimtes gebruikt. Wachten gebeurt buiten of in de auto. 

10. Tussen elk gesprek worden de ruimtes minstens 15 minuten verlucht. 

11. Na elke klant worden gebruikte oppervlaktes gedesinfecteerd (bv armleuningen). 

12. Er worden geen tools/kaartjes gebruikt, tenzij deze elke keer worden ontsmet. 

13. Bij voorkeur neemt de klant zelf een stylo en papier mee. 

14. Het toilet wordt enkel in nood gebruikt en zal ontsmet worden na elk bezoek. 

15. Indien iemand zich ziek voelt, wordt de afspraak uiteraard verlegd. 

16. De armleuningen van de zetels worden ontsmet na elke sessie.  

17. De klant neemt bij voorkeur zijn eigen flesje water mee naar de sessie. 

18. We maken géén gebruik van een ventilator in de zomer (verspreiding van lucht). 

19. Deze 19 regels hangen op in de praktijk en staan ook de lezen op ieders website. 

 
Zo trotseren wij samen Covid 19 
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