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Coronamaatregelen op Vrije Oogst 

 

Onze NLP-opleidingen en opleidingsretraites - ´Leren in vakantiesferen´ - mogen weer vanaf 1 juni met 

beperkte groepsgroottes en 1,5 meter afstand. Al onze opleidingen worden aangepast aan de op dat 

moment geldende actuele overheidsinstructies.   

  

Respect voor gezondheid en de instructies van overheid en RIVM 

In onze visie staat het welzijn van onze deelnemers tijdens onze retraites centraal. Dit geldt natuurlijk 

ook in deze vreemde tijd met maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. We 

hebben protocollen gemaakt voor de geplande opleidingen. Alle deelnemers worden duidelijk 

voorgelicht over de spelregels en aanpassingen met betrekking tot de 1,5 meter grenzen.  

 

Op deze pagina vind je informatie over de actuele overheidsinstructie en onze aanpassingen op Vrije 

Oogst.  

 

Overheidsinstructies vanaf 1 juni  

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we 

in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen. Naleving van de belangrijkste basisregels blijft 

belangrijk: 

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen, was vaak je handen, schud geen handen 

en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.  

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals verkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 

38 graden. Bij koorts en/of benauwdheid blijven ook huisgenoten thuis. Bij 24 uur zonder 

klachten mag je weer naar buiten.  

• Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte: zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand kunt blijven en 

als dat niet mogelijk is, ga dan ergens anders heen.  

In de persconferentie van 19 mei zei premier Rutte: "We hebben de ruimte verdiend, mensen mogen 

buiten weer samenkomen".  En het wordt in geopende publieke gelegenheden toegestaan om met 30 

mensen te verblijven, exclusief personeel. Wel moet vooraf bij de reservering gecheckt worden of 

gasten niet ziek zijn. En iedereen houdt anderhalve meter afstand, behalve huisgenoten.  

 

Aanpassingen op Vrije Oogst vanaf 1 juni 

Bij de hervatting van onze opleidingen houden we ons aan de meest actuele overheidsinstructie en de 

volgende regels:  

• Ziekte: we checken enkele dagen voor aanvang of deelnemers ziek zijn, een zieke huisgenoot 

heeft of had of contact heeft gehad met een zieke persoon.  

• Hygiënemaatregelen: we gebruiken papieren handdoekjes bij de wastafels, er staat 

desinfecterende zeep op diverse plekken en schoonmaakmiddelen.  

• Inrichting: onze locatie is erop ingericht dat mensen continue 1,5 meter afstand kunnen 

houden. 
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Vrije Oogst heeft een werkwijze ontworpen om onze deelnemers op een zo veilig mogelijke manier 

te verwelkomen voor een aangenaam en prettig verblijf.  

• Overnachten: iedere cursist heeft een privé kamer. Sanitair wordt gedeeld, dus zal na ieder 

gebruik ontsmet moeten worden, zoals de overheidsmaatregelen voorschrijven.   

• Maaltijden: in de keuken en op het terras is een indeling zodanig dat iedereen op 1,5 meter van 

elkaar kan zitten. De maaltijden worden op het buffet klaargezet. Per persoon wordt in een 

keer met het eigen schone bestek opgeschept en je loopt één-voor-één naar je plek. Hiermee 

wordt voorkomen dat ieder boven het buffet staat en de opscheplepels hanteert. Bij een 

eventuele volgende ronde zal opnieuw een schoon bestek gebruikt worden. 

• Opleiding: de cursuszaal wordt zo ingedeeld dat iedereen op 1,5 meter van elkaar zit.  

• Samenkomst met een maximaal aantal personen: we houden ons aan de aantallen zoals 

toegestaan in de actuele overheidsmaatregelen.  

• Mondkapjes en handschoenen: hebben een toegevoegde waarde als je jezelf er prettiger mee 

voelt bij verplaatsing door onze accommodatie. Zelf meenemen wat je wilt gebruiken.  

• Vervoer: bij voorkeur met eigen auto. Het OV is vooralsnog alleen voor noodzakelijk vervoer.  

 

Coulance bij ziekte 

Als je kort voor aanvang ziek bent, lichte griepverschijnselen hebt of als een huisgenoot ziek is, wordt 

aangeraden thuis te blijven. In overleg zoeken we dan een passende oplossing voor je.  

 

Meld je op tijd aan!  

Op het moment dat de maatregelen versoepeld worden, verwachten we dat velen er even uit willen om 

‘te leren in vakantiesferen’. Verre reizen zijn voorlopig nog niet toegestaan, dus velen zullen kiezen 

voor Nederland. We raden aan om op tijd te reserveren, ook omdat we minder mensen per opleiding 

zullen verwelkomen.  


